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 اإلىػػػػػداء
 إىل كل من لو حق علي  

 والػدّي وأسػػػػػػاتػػػػذتػػػػي وشػػػػػػيػػػػػػوخػػػػي
 رآفػػػقػػػن الػػػػػاً مػػػػػػرفػػػػػػي حػػػنػػمػػػلػػػن عػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػوك

 نلؿ األٝتىإىل أىل القرآف الذين تبوءوا احملل األعلى، وا١ت
 حاجرىمػػة يف مػػمػػلاحػػتػػم مػػهػػوعػػهم دمػػدرتػتػػرآف فابػػقػػال الو ػػػن تػػػإىل م

 أحمد                                                                         
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الدكتور: عبد الرحمن الجمل

مين، الذي هدانا لإلسالم، وأنعم عمينا بنعمة اإليمان، وخصنا الحمد  رب العال
بالقرآن، أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني، تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
لممسممين، يهدي لمتي هي أقوم، والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.وحبيبنا محمد وعمى آله وأصحابه والتابعين ومن 
فقد أمر ا جل وعال باإلقبال عمى القرآن العظيم تالوة وحفظًا وفهمًا وتدبرًا 

َُةُم٠اْ چ وعماًل في آيات كثيرة، من ذلك قول ا عز وجل: 
َ
ِ َوأ َٚ َحۡذ٠َُٖن َِْتََٰت ٱَّللٍّ ِي إِنٍّ ٱَّلٍّ

ة َرزََُۡجَٰ  ٍّٙ ْ ِم ٠ا ُِ ٍَ ٛ
َ
ةَ َوأ َٰ٠َٖ ٍّٕٚ َتُج٠َر ٱلػٍّ ا وََنََلجَِيحّٗ يَرُۡص٠َن دَِخََٰرةّٗ  ٗۡ ِسّّٗ ُٟ٢٩  ِٚ ّ٘  ٗ ُٞ ٗۡ َوَيزِيَد ُٞ ُص٠َر

ُ
ٗۡ أ ُٟ ِِل٠َُّذَِي

٠رٞ  ُٓ ٠رٞ َط ٍُ ۥ َد ُٝ  سورة فاطر.  چ٪٢ٌَۡؾِِٖٝۦٓۚٓ إٍِّٛ

َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم : " إلى تعمم وتعميم الكتاب العزيز، فقال وأرشد النبي الكريم 
 ".َوَعمََّمهُ  الُقْرآنَ 

وفقهمم لخدممة القمرآن الكمريمت ليتحقم  وعمد ا  ا تعالى في كل عصر أناسًا،هيأ  وقد
ُِل٠نَ چ تعالى بحفظ كتابه  َر ِإَوٍّٛة ََلُۥ ََٕدٍَٰ ْۡ ۡۡلَة ٱَّّلِ ُٚ َٛزٍّ خروا حيماتهم لخدممة القمرآن س، ف چ إٍِّٛة ََنۡ

المسمممممون فمممي كمممل م بعمممدهم، فقمممرأ ، وعممممموم لممممنفتمقممموم كمممما أنمممزل عممممى النبمممي ، الكمممريم
بالسممند المتصممل أو خطممأ، لحممن  ووصممل إلينمما سممالمًا مممن أي ،غضممًا طريممًا كممما نممزلعصممر 

 .إلى النبي 
وقممد شممهدت بالدنمما فمسممطين عامممة، وغممزة العممزة خاصممة اهتمامممًا كبيممرًا بممالقرآن الكممريم، 

ئممات، فالحمممد  فتخممرج فيهمما آلح الحفظممة والحافظممات وعشممرات ارلح مممن القممراء والقار 
الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد  عمى فضمه ورحمته، فهو خير مما يجمعمون، وقمد 
تسمماب  النمماس فممي خدمممة القممرآن الكممريم، طمبممًا لكجممر والثممواب، وكممان مممنهم ا خ الحبيممب 
الدكتور أحممد ضميح ا أبمو سممهدانة، فقمد عكمح عممى إعمداد سمسممة كتمب فمي القمراءات 

ليضمممعها بمممين يمممدي طمممالب عممممم القمممراءات القرآنيمممة، سمممماها )المممدرر الحسمممان فمممي  القرآنيمممة،
 - مم  كمل المهتممين والمشمت مين بمالقرآن الكمريم -سهم  القراءات العشر لمقرآن(، ليكون له

همذا الجهمد الكبيمر المذي قمام ، فاطمعمت عممى في تيسير تعمم قراءات القرآن الكريم وتعميمها
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جمممم  فيمممه القمممراءات القرآنيمممة العشمممر بأسمممموب سمممهل ميسمممر  ،اركممماً مبطيبمممًا جهمممدًا  بمممه فألفيتمممه
تقان، ابتدأم بذكر أصول قمراءة القمارئ الممراد بيمان قراءتمه، ثمم ثنمى بمذكر  لمدارسين، بدقة وا 
ما خالح فيه القارئ حفصًا أصوًل وفرشًا، حرفًا حرفًا وكممة كممة، ثم ثمث بمذكر الكمممات 

صممًا، فجمماء الكتمماب شمماماًل مسممتوعبًا خالفممات القممارئ، الفرشممية التممي خممالح فيهمما القممارئ حف
 يجد المتعمم ضالته، ويست ني به.

، وأن يجممزي النمماس عامممة وأهممل القممرآن خاصممةوأسممأل ا تعممالى أن ينفمم  بهممذا العمممل 
ينتفم  عممم لصمدقة جاريمة  لعممل خيمر الجمزاء وأن يكمون ذلمك لمهبهمذا ا ا خ أحممد المذي قمام

فمي عمموم قمول  اب ا تعالى ونشمر عموممه ليمدخلفي خدمة كت قوة ونشاطاً  به، وأن يزيدم
 ".َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم الُقْرآَن َوَعمََّمهُ " :النبي 

ربنا تقبل منا إنك أنت السمي  العميم، وتب عمينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعمنا ممن 
ن الختمممام عنمممد أهمممل القمممرآن أهممممك وخاصمممتك، وارزقنممما اإلخمممالص فمممي القمممول والعممممل، وحسممم

 انتهاء ا جل.
 محمد وعمى آله وأصحابه أجمعين. وحبيبنا نبينا وصمى ا وسمم وبارك عمى سيدنا

 
 

 خادم القرآن                                 
 1عبد الرحمن بن يوسح الجمل                
 شيخ المقارئ الفمسطينية             

 فمسطين –غزة                  
 

                                                 
وسط  من سكاِن النصيرات "،م1961" واليدم الفمسطينية، المقارئ شيخ عبد الرحمن يوسح أحمد الجمل، :الدكتور 1

 ب زة، اإلسالمية بالجامعة الدين أصول كمية في القرآنية والقراءات القرآن وعموم التفسير في مشارك ، أستاذقطاع غزة
 في والسنة الكريم القرآن دار رئيس حالياً  يش ل الدين، أصول لكمية عميداً  ثم الدين، أصول بكمية مساعداً  أستاذاً  عمل
 -بعد ا  -لفضيمة الدكتور عبد الرحمن الجمل السب  والفضل  ، كانفيها السندو  القراءات دائرة ورئيس غزة قطاع

في نشر عموم القرآن والتجويد في قطاع غزة، له عدة كتب منشورة في القراءات، وقد ُأسِند وُأجيز فضيمته من عدة 
 .بد الرؤوح محمد عبد القويمشايخ، منها إجازته سندًا بالقراءات العشر الكبرى من فضيمة الشيخ الدكتور: حممي ع
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الشيخ: سعيد زعيمة

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرح المرسمين      
مام المتقين، الذي أنزل عميه كتاب ل يأتيه الباطل من بين يديه ول  وا 

 من خمفه.
"الدرر الحسان  ة المباركة الموسومة بممفقد اطمعت عمى هذم السمس    
لقراءات العشر لمقرآن" لمدكتور أحمد ضيح ا أبو سمهدانة، في ا

 فوجدتها مستوفية لمعموماتها، دقيقة في محتوياتها.
ني لسائلٌ        ا عز وجل أن ينف  اإلسالم والمسممين بما ُدوَّن وما وا 

 .ُألِّح في هذم السمسمة المباركة

 والحمد  رب العالمين
 

 كتبه الشيخ:                                                     
 1سعيد صالح زعيمة

                                                 
 جراح طبيب باإلسكندرية، القراءات عمماء من متقن محق  عالم هو زعيمة مصطفى صالح سعيد طبيب:الالشيخ  1

 القرآن عموم كميةحاصل عمى عالية القراءات من و  سموحة، قراءات معهد من تخرج مت1957 مواليد أزهري، من
 وله والكبرى الص رى العشر بالقراءات مجاز بمصر، الكريم القرآن قراء بةنقا وعضو ا زهر، بجامعة بطنطا الكريم
يضاحات شروح  العشر بالقراءات كامالً  الكريم القرآن وقرأ والجمزوري، الجزري وابن كالشاطبي وعمماء شيوخ لمتون وا 

 العشر في العالم في إسناد أعمى صاحب خميل ا عبد الحميد عبد محمد الشيخ مةالعاّل  عمى والكبرى الص رى
 المثال سبيل عمى منهم وأجازوم، وشيخة شيخاً  أربعين حوالي أنهم ذكر كثيرين مشايخ عمى سعيد: الشيخ وقرأ الكبرى،
وشيختي  السعد، أم والشيخة رحال، عمي والشيخ النحاس، عمي والشيخ السمنودي، والشيخ مدكور، الفتاح عبد الشيخ

 كبيرة جهود وله وغيرها، القراءات عمم في جداً  كثيرة كتب له النجوليت تناظر خةالتي أجازتني بالعشر الص رى الشي
 .الشريعة وعموم والتفسير والصرح النحو في عممه سعة م  القراءات عمم نشر في جداً 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الشيخ: جمال القرش

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى من ل نبي بعدم ،الحمد  وحدم     
فقد اطمعت عمى الكتاب الموسوم  بم "الدرر الحسان في القراءات 

، الدكتور/ أحمد ضيح ا أبو العشر لمقرآن"، لمشيخ الفاضل
 وقد وجدت الكتاب جيد السبك، َحسن سمهدانة، من أهل فمسطين،

العرض، مفيدًا في بابه، ُمَيسِّرًا عمى طالب العمم، وا أسأل أن ينف  به 
 في كل وقت وحين، هو ولّي ذلك والقادر عميه.

 والسالم عميكم ورحمة ا وبركاته
 

 :الشيخ قاله                                                        
 1جمال بن إبراهيم القرش                                                  

 هم 1438/ رمضان / 26ليمة                                                                  

 
 
 
 
 

                                                 
 وعمى واإلقراءت القراءة في إجازات عدة عمى حاصل مت1963 مواليد منالقرش،  محمد بن إبراهيم بن جمال: الشيخ 1
 لمتطوير ا ول بمركز وعمومه الكريم القرآن قسم عمى مشرح مت1987 العربية سنة الم ة قسم وتربية آداب يسانسل

 اإلشراح لقسم ورئيساً  مستشاراً  عمل الفعالت اإلشراح كمهارات الدورات من العديد في شارك بالرياضت التربوي
 هم إلى1427 من الوسط بمدارس التعميمية لمشؤون مديراً  أيضاً  لوعم بالسعوديةت سابقاً  النسائية العامة باإلدارة التربوي
 المؤلفات من العديد له همت1433و هم،1432 عام بالكويت الكريم القرآن لحفظ الدولية المسابقة في شارك همت1433

 .(والعقيدة التربوية، ،والعموم العربية والم ة والوقح، والتجويد، التدبر،) في
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 -مقدمة:
منارًا للناس يهتدي إليو اٟتَتاف، وأخرج الناس من ظلمات اٞتهل إىل نور اٟتمد هلل الذي جعل القرآف      

 القرآف، وىذب بو نفوساً فأخرجها يف أحلى رداء، وأٚتل سناء.

ۡرَءاَن عبد اهلل من أُنلؿ عليو } ٤تمد بن والصالة والسالـ على قائد السادات وسيد القادات       ُِ ِٔ ٱٕۡ ِ َوَردّ
س، ايف قوة اإلدياف والب رآف وثن النفوس واألرجاس، وارتقى برعاع البشر فكانوا مثالً {، فأزاؿ بالق دَۡرتِيًَل 

وحافظوا عليو  القرآفوعلى آلو وأصحابو الطيبُت ومن سار على هنجهم من الفضالء الطاىرين الذين حفظوا 
 -فآتاىم اهلل ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهلل حيب احملسنُت أما بعد:

بكالـ رب  اً لم التجويد والقراءات من أوىل العلـو ذكرًا وفكرًا وأشرفها منللة وقدرًا لكونو متعلقإف  ع     
َما اْجَتَمَع  ":  العا١تُت حيث أف ٢تذا العلم و٢تذه اٟتلقات القرآنية الكثَت من األجر، فقد قاؿ رسوؿ اهلل

ُلوَن كِ  تَ اَب اللَِّو َويََتَدارَُسوَنُو َبْيَنُيْم ِإَّلَّ َنَزَلْت َعلَْيِيُم  قَْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّو َتَعاَلى َيت ْ
 .1"السَِّكيَنُة، َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة، وََحفَّْتُيُم اْلَمَلِئَكُة، َوَذَكَرُىُم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 بو إىل رّب العا١تُت، مصداقًا لقوؿ نبينا ولػّما كاف تػعلم القرآف وتعليمو، ونشر قراءاتو ورواياتػو ٦تا يُػَتقرب     
 :" ُواستجابة القًتاحات بعض اإلخوة، استخرت اهلل سبحانو ، 2"خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّمو

وتعاىل، وسألتو التوفيق والرشاد، وا٢تدى والسداد، فانشرح صدرى للكتابة يف ىذا اٞتانب، وذلك ألناؿ 
، فعلمت مستعيناً باهلل على نشر ىذه السلسلة القرآنية بعدما شرفت بتعلم علم اهلل  شرؼ التأسي برسوؿ

واألربع الشواذ مسندًا هبا على يد مشاخيي الكراـ، أقدمها من منطلق  الصغرى والكربىالقراءات العشر 
 .لية، ال من منطلق شعوري باألىليةشعوري با١تسؤو 

الدرر اٟتساف » ة يف القراءات القرآنية وعلـو القرآف واليت ٝتيتها ة؛ وىي سلسللومنهجي يف ىذه السلس     
أف أذكر ما خالف -، واليت ٚتعتها من كتب السابقُت، و٦تا تلقيتو عن مشاخيي «يف القراءات العشر للقرآف 

ادة يف وال أتعرض لبياف ما اتفقوا عليو، وقد أبينو أحيانًا زي اً اإلماـ حفص -أو القراءة-فيو صاحب الرواية 
اإليضاح وتتميمًا للفائدة، وقد قس مت ىذا الكتاب الذي بُت يدي القارئ الكرًن، إىل ثالثة أقساـ، ذكرت 

باستفاضة، وجاء ترتيب مواضيعو حسب أولوية أرتأيت  جعفر أيبيف القسم األوؿ األصوؿ ا١تطردة لإلماـ 

                                                 
 .189، ص1455صالة، باب تفري  أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، حأبو داود، كتاب ال 1
 .436، ص5027البخاري، باب خيركم من تعمم القرآن وعممه، ح 2
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لقسم الثاين الذي ذكرت فيو األصوؿ أهنا األفضل من خالؿ ٕتربيت يف تدريس حلقات القرآف، وثنيت با
والفرش بشكل ٦تنهج وشامل، ومل أستثن فيو شاردة وال واردة، سواء كانت اللفظة ا١تختلف فيها من قبيل 
األصوؿ، أـ من قبيل الفرش، ليفي ْتاجة ا١تبتدئ، وذلك عرب جدوؿ من ثالثة أعمدة، وىي كالتايل: عمود 

وعمود خاص بالبياف أو التوضيح لكيفية القراءة، أما  جعفر أيبخاص باإلماـ حفص، وعمود خاص باإلماـ 
القسم الثالث من ىذا الكتاب فهو شبيو بالقسم السابق إال أين اكتفيت بالكلمات الفرشية فقط وبعض 

أف يرجع ٢تذا القسم بيسر، ويستخرج  قراءةالليادات، ليفي برغبة ا١تنتهي، وليسهل على من لو دراية هبذه ال
لفرشية بسرعة ودوف عناء، وإين أستحضر ىنا مقدمة ابن مهراف األصفهاين صاحب كتاب ا١تبسوط الكلمة ا

"ولقد أعلمتكم أين صن فتو للَفِهِم البصَت، اٟتاذؽ  :يف القراءات العشر، متحدثاً فيو عن كتابو )الشامل( بقولو
 النحرير، الذي تبحر يف ىذا الباب، وتفنن يف العلـو واآلداب".

تدريس قراءات د جنح خاطري على إدارج بعض األمور الًتبوية يف ىذه السلسلة ا١تباركة، كأىداؼ وق     
ضوابط اٟتلقة و ، جعفر أيبمنهجية اٟتلقة القرآنية ا٠تاصة بدورة اإلماـ و ، القرآف الكرًن يف اٟتلقات القرآنية

وضوع متكامل ومًتابط، وغَت ذلك ، ومواعيد االمتحانات وذلك بعد كل مجعفر أيبالقرآنية ا٠تاصة باإلماـ 
من األمور الًتبوية اليت ال ٗتفى على كل ذي بصَتة نق ادة، وفطنة وق ادة، وقد كاف ذلك كلو يف إطار 
التكامل بُت اإلطار النظري واٞتانب التطبيقي، وكعامل مساعد للمعلم أو للقارئ حىت يستعُت هبا أثناء تعلم 

 .قراءةوتعليم ىذه ال

تعاىل أسأؿ أف جيعل ىذه السلسلة القرآنية خالصًة لوجهو، وأف يكتب ٢تا الَقبوؿ األوفر، والتقدير  واهلل     
األكرب، وأف ينفع هبا كاتبها ومن حولو، وأف ينفع هبا أجيااًل وأجيااًل، وأف جينبٍت كبوة الفكر، وعثرة القلم، 

 ومن عثر فيها على تقصَت أو خلل فليعذر ولينصح وليصلح.

ال يفوتٍت ىنا أف أُذّكر بأف ذلك اٞتهد ا١تبذوؿ الذي كاف يف خدمة كتاب اهلل مهما بلغ من الصعوبة و      
 فهو ٦تتع، ومهما جلب من ا١تشقة فهو يسَت.

َمن َّل َيشُكر الناس، َّل َيشُكر  : "وقبل أف أضع قلم التبياف، وانطالقًا من حديث رسوؿ اهلل      
 لكل من تفضل فساعد وأعاف؛ فهل جلاء اإلحساف إال اإلحساف!؟ ، أتوجو بالشكر والعرفاف،1"اهلل

مػػن ىػو يف ميػادين الفضػل سػػابق، «  -داود اأبػ-سػػليماف أبػو عػاذرة » أخص بالشػكر شػيخي الفاضػل فػ     
 ة، وتنقيحها لغوياً.لويف موازين العقل راجح، على مراجعتو للسلس

                                                 
 .383، ص6601، حباب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليكالترمذي،  1
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إضػػافة ١تسػػات فنيػػة يف إخػػراج فػػرش ىػػذا الكتػػاب، علػػى مراجعػػة و « طباسػػي  عبػػد السػػالـ» وأشػػكر األخ      
ٞتهػػػوده وتواصػػػلو مػػػع ا١تشػػػايض للتقػػػدًن ٢تػػػذه السلسػػػلة «  عبػػػد اهلل ٚتػػػاؿ العرقػػػاف »والشػػػكر للشػػػيض الفاضػػػل 

 .ا١تباركة
، صػػػاحب األفكػػػار النػػػَّتة، واٞتهػػػود ا١تضػػػنية، يف نشػػػر ىػػػذه «بػػػو شػػػبيكةعبػػػد اهلل أ» :األخ ا٢تمػػػاـشػػػكر كمػػػا أ

 السلسلة ا١تباركة.

 وختامػػاً أشػػكر كػػل مػػن أفػػادين بعبػػارة، أو نفعػػٍت ب شػػارة، أو ىػػداين إىل صػػواب، أو أمػػدين بكتػػاب، ولػػ ن     
 أف أقدـ ٢تم الشكر والثناء فلهم عندي خالص الدعاء. كتايب ىذاأُحصرُت يف  

 
 خادـ القرآف الكرًن                

 د. أحمد ضيف اهلل عمر أبو سػمػهػدانػة                                                                     
 اٞتامع للقراءات العشر الصغرى والكربى                                                                      

 واألربع الشواذ                                                                                
 عضو مشيخة ا١تقارئ الفلسطينية                                                                        
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 -استهالؿ:
دؾ بأفكار ومعلومات مفيدة، ٕتعلػك قػادراً علػى قػراءة كتػاب ديىذا الكتاب، وآمل أف  القتنائك ؾأشكر      

 بالشكل الصحيح.  اهلل

أف تػػلودين با١تالحظػػات الػػيت  -ا١توجػػود يف بدايػػة الكتػػاب مػػن خػػالؿ الربيػػد اإللكػػًتوين-كمػػا آمػػل منػػك      
ت ا١تهمػػػة الػػػيت توقفػػػت عنػػػدىا، والسػػػطور الػػػيت وضػػػعت خطوطػػػاً ٖتتهػػػا، فػػػال شػػػيء يطػػػري دونتهػػػا، والصػػػفحا

، وإذا كػػاف كتابػػو ىػػذا متعلقػػاً بػػالقرآف الكػػرًن فهػػو علػػى ذلػػك الكاتػػب أكثػػر مػػن رؤيػػة كتابػػو علػػى أفضػػل حػػاؿ
 .آكد

اوالت حػػوؿ قصػػور اٞتهػػد البشػػري، رغػػم كػػل احملػػ 1نقػػل مػػا ذكػػره العمػػاد األصػػفهاينّ أأف  يل ىنػػايطيػػب و      
للتحسُت، والتهذيب، والتنقيح، وا١تتابعة، بقولو: "إين رأيت أنػو ال يكتػب أحػد كتابػاً يف يػـو إال قػاؿ يف غػده: 

ـ ىػػذا لكػػاف أفضػػل، ولػػو تُػػرِؾ ىػػذا لكػػاف لػػو غُػػَت ىػػذا لكػػاف أحسػػن، ولػػو زِيػػد ىػػذا لكػػاف ُيَستحسػػن، ولػػو قُػػد  
د.ت، اٞتوزيػػة،  قػػيم ) ابػػن نقص علػػى ٚتلػػة البشػػر"أٚتػػل، وىػػذا مػػن أعظػػم العػػرب، وىػػو دليػػل علػػى اسػػتيالء الػػ

 (. 2ص، 1ج

، أو الػػدرر اٟتسػػاف يف القػػراءات العشػػر للقػػرآفلصػػفحة الفػػيس: )وأرجػػو منػػك أف تعػػود مػػن وقػػت آلخػػر      
ألين أنػػػوي وضػػػع بعػػػض التحسػػػينات والتعػػديالت والنمػػػاذج وا١تصػػػادر األخػػػرى الػػػيت قػػػد  صػػفحيت الشخصػػػية(،

 تكوف مفيدة لك حقاً.

أذكػره ٣تمػالً يف  - بعػد طلػب العػوف والتوفيػق مػن اهلل  -وقد سلكت يف ىذا الكتاب أسلوباً للكتابػة      
 األمور التالية:

 كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين. .1

كتابػػػة األحاديػػػث النبويػػػة الشػػػريفة بالتشػػػكيل وٓتػػػط ٥تػػػالف لبػػػاقي الكتػػػاب، وذلػػػك تعظيمػػػاً ألحاديػػػث  .2
 .ا١تصطفى 

 ذلػػك جعلػػت وقػػد اآليػػة، ورقػػم السػػورة، اسػػم مواضػػعها، بػػذكر إىل ستشَهد هبػػامُ الػػػالقرآنيػػة  اآليػػات عػػلو .3
 .اٟتواشي تكثر ل ال مباشرة اآلية ورود عقب

 .قدر اإلمكاف با١تصطلحات التعريف .4

                                                 
في وزارة الكتابة ا ديب الشهير العماد يقال أّن هذم المقالة كتبها القاضي عبد الرحيم بن عمي البيساني إلى نائبه  1

انظر يف ذلك: عبد اهلل عبد الرٛتن البساـ: توضيح األحكاـ من بلوغ ا١تراـ، ) مكة ا١تكرمة، مكتبة ا صفهانّي، ثم شهرت عن العماد، 
 .3ـ (، ص2003، 1، ج5األسدي، ط
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 .اٟتاشية يف وذلك ا١تبهمة الكلمات معاين بياف .5

 .الواردة يف الكتاب الشخصيات ببعض التعريف .6

علػػى التػػأين يف اسػػتنباط مسػػألة أو اٟتكػػم علػػى ظػػاىرة، وذلػػك ألف  -اإلمكػػاف  قػػدر -كنػػُت حريصػػاً  .7
وَمن ػو، مػع  ا٠توض يف أمر يتعلق بالقرآف يتطلػب تتبعػاً دقيقػاً واسػتقراًء وافيػاً، وكػاف ذلػك بفضػل اهلل 

 قصر الوقت وطوؿ الطريق.

 .ا١تنت يف ا١ترجع إىل اإلشارة مع تنصيص " " عالميت بُت النص وضعتُ  اٟتريف االقتباس عند .8

 بكلمػػػػة أشػػػرت -بػػػا١تعٌت أي إذا اطلعػػػػت علػػػى ا١تراجػػػع وأوردت مػػػا قػػػػالوه بتصػػػرؼ  االقتبػػػاس كػػػاف إف .9
كػػذا، وقػػد أدع ذلػػك عنػػد الشػػهرة أو خفػػاء القائػػل، وإذا وضػػعُت بػػُت الكلمػػات ىػػذه  ا١ترجػػع ،[انظػػر]

لبػػػاً لالختصػػػار، أو لعػػػدـ النقػػػاط ]...[، فػػػ ف ذلػػػك يعػػػٍت أّف ىنػػػاؾ كالمػػػاً ٤تػػػذوفاً   االسػػػتغناء عنػػػو ط
 .الفائدة من ذكره

يف حاؿ االقتباس، وإيراد ٚتلة بُت قوسُت يف ثنايا الكالـ؛ يكوف ذلك تنبيهػاً علػى أف مػا بػُت القوسػُت  .11
 ىو من كالمي، وليس من الكالـ ا١تقتبس.

 .نُطقو ويلتبس قراءتو ُتْشِكلُ  ٦تا َضْبطٍ  إىل حيتاج ما بالشكل ضبطتُ  .11

 ترتيػػػب حسػػػب ومرتّبػػػةً  ٣تّمعػػػة -الػػػيت أعػػػانتٍت علػػػى ىػػػذا الكتػػػاب-وا١تراجػػػع  للمصػػػادر فهرسػػػت عمػػػل .12
 .يف هناية الكتاب وذلك الكتاب يف الواردة آخر للموضوعات وفهرست ا٢تجاء، حروؼ

 يله، كالنقطتُت وعالمات االستفهاـ و٨توىا.يإثبات عالمات الًتقيم الالزمة إليضاح النص و٘ت .13

ادر وا١تراجػػػػع والرسػػػػائل اٞتامعيػػػػة والوثػػػػائق والتبويبػػػػات ا١توضػػػػوعية ا١تصػػػػ مػػػػن قمػػػػت بػػػػالرجوع إىل العديػػػػد .14
وصػػػفحات اإلنًتنػػػت، وقمػػػت ٔتراجعػػػة عشػػػرات أخػػػرى مل أسػػػتفد منهػػػا ظنّػػػاً مػػػٍت بػػػأّف فيهػػػا بغيػػػيت، فلػػػم 

 أقيدىا ألنٍت مل أدوف منها شي اً.

 ختصػػػػار، وصػػػػرفاً اال يف اٟتواشػػػػي، ورغبػػػػةً  تكثػػػػر إىل أصػػػػحاهبا، لػػػػ ال -يف الغالػػػػب  -مل أْعػػػػُل الفقػػػػرات  .15
 إثػراء يف منهػا أفػدتُ  وا١تراجػع الػيت ا١تصػادر بفهرسػت -الكتػاب آخػر يف-أىػّم، واكتفػاًء  ىػو ١تػا للجهد

 العلمية. ا١تادة

وأخػػَتاً: إين ١تػػا رأيػػت سػػعة أصػػوؿ ومػػادة ىػػذا الكتػػاب وبوليتهػػا، وأيقنػػت بطػػوؿ ىػػذه ا١تػػادة، رأيػػت أف  .16
 ١تهم منها، سعياً يف التخفيف من طوؿ ا١توضوع.أقتصر يف األمور التوضيحية والتوثيقية على ا
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 -:أىم ما يميز ىذا الكتاب
يسرع بك إىل علم و ،  بقراءة كتاب اهلل من خاللو الكتاب ديكث بك يف صومعتك لتتلذذ .1

 القراءات القرآنية، يشخص لك الداء، ويضع لك الدواء، ويعطيك الرأي األرجح.
على البحث  اً قادر  اً متمكن اً قارئ لتجعل منكواالفًتاضية،  وؽ األمثلة العملية وكذلك العقليةػسَ  .2

 واالستقصاء.
 يضع لك ٖتليالً دقيقاً لكثَت من ا١تسائل الشائكة، مث يضع لك حاًل علمياً لكل حالة على حده. .3
صغَتة، وديتد بك حىت يعرض لك قضايا شائكة ٗتصصية لقضايا  إنو يضع لك مشكالت وحلوالً  .4

 وكبَتة.
 واىد   اختيارىا بدقة لتكوف مستوفية لفكرة ا١توضوع.األمثلة والش .5
 ٚتع بُت ثناياه أىم األفكار وا١تواضيع والقضايا اليت احتوهتا الكتب األخرى يف ذات اجملاؿ. .6
 تبسيط ا١تعلومة قدر اإلمكاف. .7
 سيتماستخداـ رموز وإشارات معي ػنة للخالفات الفرشية، تعُت القارئ على تصور ىذا ا٠تالؼ، و  .8

 ديث عن ىذه الرموز يف منهجية كتابة الكلمات الفرشية.اٟت
اليت ال بد لكل مطلع على  -كعالقة األحرؼ-٘تي ل الكتاب ببعض القضايا واألمور وا١تسائل ا١تهمة  .9

 علم التجويد والقراءات أف يتقنها، ويتعر ؼ إليها.
للمعلومة، وقد   اٟتديث عن  ُقس م الكتاب إىل ثالثة أقساـ، لُيسه ل للقارئ الكرًن سرعة الوصوؿ .10

 ىذه األقساـ يف ا١تقدمة.
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 أىداؼ تدريس قراءات القرآف الكريم في الحلقات القرآنية
 :أف يراعيها لرفع مستوى الطالبالتي على المعلم  العامة األىداؼ
 .غضاً طرياً كما نلؿ على رسوؿ اهلل  القرآفقراءة أف يتقن  (1

 {.خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّموُ } يكوف من أىل ا٠تَتية لقولو أف يُبدي استعداده ألف  (2

 نيل األجر والثواب باٞتلوس يف حلقات العلم.أف يسعى ل (3

ۡرَءاَن دَۡرتِيًَل إرضاء اهلل سبحانو وتعاىل وذلك بتنفيذ أمره }أف حيرص على  (4 ُِ ٕۡ ِٔ ٱ ِ  {.َوَردّ

 صالة.أف يربط بُت ا٠تشوع والتدبر أثناء ال (5

 أف يليد من الثروة اللغوية وا١تهارات اللسانية والصوتية ا١تصاحبة للنطق. (6

القػرآف والقػراءات القرآنيػة ا١تتػواترة، واالنتمػاء إىل أىػل القػرآف واالعتػلاز أف يتعمق لديػو زيػادة حػب  (7
 .هبذا الوصف

 {....ُيْم اللَُّو ِفي ِظلِِّو  َسْبَعٌة ُيِظل  } لقولو  أف ينمي عادة التحابب يف اهلل وزيادة روح اأُلخوة (8

 أف يسعى لدعم الثقة بالنفس ألنو يتعلم دستور اٟتياة. (9

 .ألبناء ا١تسلمُت ) زكاة العلم (معلماً قرآنياً  -فيما بعد  -أف يبذؿ أقصى اٞتهود ليصبح  (11

 أف يربز أمهية القراءات القرآنية ا١تتواترة، ومكانتها من الدين القوًن. (11

 على اٟتفظ والتطبيق السليم. أف ينمي لديو القدرة (12

 أف يتعود إتقاف التالوة بأوجو القراءات، وترتيبها، وضبطها، وعدـ ا٠تلط بينها. (13

 
 -:جعفر أبياإلماـ  منهجية الحلقة القرآنية الخاصة بدورة

  الزمك طواؿ فًتة الدورة.يإلفادتك، فنأمل أف  ىذا الكتابُصمم 

 جعفر أيباإلماـ خاص بقراءة  وى لذيعتمد للدراسة ىو ىذا الكتاب واا١تنهج ا١ت. 

  خاص بكل طالب. مصحفعلى  جعفر أيبٖتضَت فرش كلمات 

 .امتحانات تنشيطية بشكل دوري وذلك يكوف يف هناية كل موضوع 

 .الدورة منك وإليك، و٨تن نسعد ٔتشاركتك الفعالة والبناءة 

 نهجية الدورة.، أو لتطوير مكتابرأيك يهمنا فال تبخل علينا ٔتقًتحاتك لتطوير ال 

 
 -:جعفر أبيضوابط الحلقة القرآنية الخاصة باإلماـ 

 الغياب ألكثر من ثالث مرات بدوف عذر يكوف عقابو الفصل.
 اٟتديث اٞتانيب ٦تنوع.

 .أثناء احملاضرة ٦تنوع -اٞتواؿ-التحدث باحملموؿ 
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 -منهجي في الكلمات الفرشية:
 كتابة الكلمات الفرشية.  حرصت قدر اإلمكاف أف ألتـل بالرسم العثماين يف 
 .ًإذا ذكرت مطلقاً فهذا يعٍت وصالً ووقفا 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تملة إذا كانت كتابة ا٢تملة على شكل األلف، ٨تو: ]  ا  إشارة ) َۡنَضِمّٞ ٝاء .] 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تملة إذا كانت كتابة ا٢تملة على شكل الواو، ٨تو: ] ۪وإشارة )  َٰ

َ
ُٗ ۪و أ  [. ۥَٛبُِّبُس

 ( تعٍت تسهيل ا٢تملة إذا كانت كتابة ا٢تملة على نربة، ٨تو: ] ـ۫ىرة ) إشا  َٰ
َ
حَ ۫ى أ ٍّٙ .] 

  ( تعٍت تسهيل ا٢تملة إذا كانت كتابة ا٢تملة على سطر، ٨تو: ] ۬۬إشارة )  َٰ
َ
َّ   أ ٍّٛ۬۬ .] 

  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على نطق ىذا اٟترؼ بالسُت، ٨تو: ] ـــــْـ إشارة )   َۡفحّٗ ثَػ .] 
  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على اإلباـ ٨تو: ]  ـؒإشارة )ؒٓيءَ ِشـ .] 
  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على إبداؿ التاء وقفاً إىل ىاء، ٨تو: ]  ؗـإشارة )ثَخ

َ
َٰد  [. َؗح

  ( ـ٘إشارة  [. َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءٝا( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على أف حركة ا٢تملة منقولة، ٨تو: ]  ـ
  ( ـٙإشػػارة ــ ، ٨تػػو: عنػػد الغػػُت أو ا٠تػػاء دؿ علػػى حكػػم اإلخفػػاءػػػػ( إذا كانػػت فػػوؽ اٟتػػرؼ ف هنػػا ت ـ

[ٙٚ  .، وقد عر يت النوف من حركتها، وغَتت التنوين من تنوين اإلظهار إىل تنوين اإلخفاء[ َدۡيِ  ِ٘
 ( إذا كانت ّتانب التنوين ف هنا تدؿ على ضم نػوف التنػوين أل  ەــ إشارة )تخلص مػن التقػاء جػل الػ

ْ  ە ثِرَۡۡحٍَح ، ٨تو: ] الساكنُت بالضم  [. ٱۡدُخ٠ُٖا
  ( ِــ إشارة ةََمۡؑر( إذا كانت ٖتت اٟترؼ ف هنا تدؿ على اإلمالة، ٨تو: ]  ــــ َٟ َٰ  [. ى
  أليب جعفػػرإذا مل أذكػػر اسػػم الػػراوي فهػػذا يعػػٍت أف  الػػراويُت اجتمعػػا يف ىػػذا األمػػر، أي أف  ا٠تػػالؼ 

 براوييو.
 اٟتلب األوؿ من الفرش اكتفيت على ذكر ميم اٞتمع، ومل أذكرىا غالباً يف باقي األجػلاء وذلػك يف 

لكثػػػرة دوراهنػػػػا يف القػػػرآف، ويكػػػػوف ذكػػػػري ٢تػػػا يف بعػػػػض األحيػػػاف درجػػػػاً مػػػػع حكػػػم آخػػػػر يف نفػػػػس 
 اللفظة.

 م أفػػػردت قسػػػماً ثالثػػػاً، خاصػػػاً بالكلمػػػات الفرشػػػية فقػػػط، مػػػع االختصػػػار يف البيػػػاف، أمػػػا صػػػلة مػػػي
اٞتمع، والتقاء الساكنُت، وما شػابو ذلػك، فلػم أتطػرؽ إليػو يف ىػذا القسػم منعػاً لإلطالػة، ومػن أراد 

 االستلادة فلَتجع إىل القسم الثاين، ففيو تفصيل كاٍؼ.
 

كػػػاف ىػػػذا ىػػػو األسػػػلوب الػػػذي توّخيتػػػو ّتهػػػدي أثنػػػاء إعػػػداد ىػػػذا الكتػػػاب وٚتعػػػو، حػػػىت تكامػػػل نصػػػابو،       
 سى حلة تليق بشرؼ ا١توضوع، وعظمة القرآف الكرًن.واستوىف مباحثو، واكت
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 -:أبو جعفر المدني اإلماـ
يليػػػد بػػػن القعقػػػاع، وقيػػػل: فػػػَتوز بػػػن القعقػػػاع، وقيػػػل جنػػػدب بػػػن فػػػَتوز، وأصػػػحها األوؿ، يكػػػٌت بػػػأيب ىػػػو      

 جعفر ا١تخلومي ا١تدين القارئ، موىل عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة ا١تخلومي.

ل، ثػػامن الُقػػرّاء العشػػرة، مشػػهور كبػػَت الَقػػْدر، إمػػاـ أىػػل ا١تدينػػة يف القػػراءة، كػػاف أبػػو جعفػػر ال تػػابعيج جليػػ     
طػػوياًل، وقػػد بػػدأ بػػاإلقراء قبػػل  يتقد مػػو أحػػد يف عصػػره، انتهػػت إليػػو رئاسػػة القػػراءة يف ا١تدينػػة، فػػأقرأ النػػاس دىػػراً 

، وقػد  نػو أقػرأ يف زمػن معاويػة بػن أيب سػفياف قعة اٟتَػر ة، الػيت كانػت سػنة ثػالث وسػتُت مػن ا٢تجػرة، وُرِوَي أو 
 كاف كذلك ُمفتياً ٣تتهداً، عابداً صو اماً قو اماً.

قاؿ عنو حيػِت بػن معػُت: كػاف إمػاـ أىػل ا١تدينػة يف القػراءة فسػمي القػارئ بػذلك وكػاف ثقػة قليػل اٟتػديث،      
جعفػر؛ وقػاؿ ابػن ٣تاىػد: حػدثوين  اأبػ اري: كاف إماـ النػاس با١تدينػةوقاؿ يعقوب بن جعفر بن أيب كثَت األنص

عن األصػمعي، عػن أيب اللنػاد: مل يكػن أحػد أقػرأ للسػنة مػن أيب جعفػر وكػػاف يُػَقػػد ـ يف زمانػو علػى عبػد الػرٛتن 
 ؛ وقاؿ اإلماـ مالك: كاف أبو جعفر رجاًل صاٟتاً يقرئ الناس با١تدينة.«صاحب أيب ىريرة» بن ىرمل األعرج

از عنػػو: أن ػػو كػػاف يصػػـو يومػػاً ويفطػػر يومػػاً، وىػػو صػػـو داود عليػػو السػػالـ، واسػػتمر  وَرَوى سػػليماف بػػن ٚت ػػ     
على ذلك ُمد ة من اللماف، فقاؿ لو بعض أصحابو يف ذلك، فقػاؿ: إاػا فعلػُت ذلػك، أرو ض بػو نفسػي لعبػادة 

 اهلل تعاىل.

يصػلي يف جػوؼ الليػل أربػع تسػميات قاؿ ابن اٞتلري: وقرأت ٓتط األستاذ أيب عبد اهلل القصاع أنو كػاف      
يقػػرأ يف كػػل ركعػػة: بالفاٖتػػة وسػػورة مػػن طػػواؿ ا١تفص ػػل، ويػػدعو عقبهػػا: لنفسػػو وللمسػػلمُت ولكػػل مػػن قػػرأ عليػػو، 

 وقرأ بقراءتو بعَدُه وقبَلو.

، قػػاؿ نػػافع بػػن أيب نُػَعػػْيم: كػػاف أبػػو جعفػػر يقػػـو الليػػل، فػػ ذا أصػػبح جلػػس يُػْقػػرِئ الن ػػاس، فيقػػع عليػػو الن ػػ      ـو
 َفَضُعوه بُت أصابعي مث ضم وىا، فكانوا يفعلوف ذلك. ىفيقوؿ ٢تم: خذوا اٟتص

وكػػاف يف دينػػو فقيهػػاً -وَروى عبػػد الػػرٛتن بػػن زيػػد بػػن أسػػلم قػػاؿ: قػػاؿ رجػػل أليب جعفػػر مػػوىل ابػػن عي ػػاش،      
حراَمػُو، وعملػُت ٔتػػا  ، ىني ػا لػك مػا آتػاؾ مػن القػػرآف، فقػاؿ: ذاؾ إذا أحللػُت حاللػو، وحر مػتُ -ويف دنيػاه أبلػو

 فيو.

ـّ َسَلمة زوج النيب         ، وىو صغَت، فمسحت على رأسو ودعت لو بالربكة.وُروَي أنو دخل على أ
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وعن سػليماف بػن مسػلم بػن ٚت ػاز قػاؿ: رأيػُت أبػا جعفػر علػى الكعبػة، يعػٍت يف ا١تنػاـ ػ فقلػت: أبػا جعفػر؟      
أف  اهلل جعلػػٍت مػػن الشػػهداء األحيػػاء ا١تػػرزوقُت، وأقْػػرِئ أبػػا حػػاـز  فقػػاؿ: نعػػم، أَقْػػرِئ إخػػواين السػػالـ، وأخػػربىم

 السالـ، وقل لو: يقوؿ لك أبو جعفر: الَكْيُس الَكْيس، ف ف اهلل ومالئكتو يًتاَءوف ٣تلسك بالعشي ات.

 قػػاؿ ابػػن اٞتػػلري: والعجػػب ٦تػػن يطعػػن يف ىػػذه القػػراءة أو جيعلهػػا مػػن الشػػواذ ، وىػػي مل يكػػن بينهػػا وبػػُت     
 غَتىا من السبع فرؽ.

قػاؿ مالػػك: كػػاف أبػػو جعفػػر رجػػالً صػاٟتاً، يفػػيت الن ػػاس با١تدينػػة؛ وقػػد وثػ َقػػو حيػِت بػػن معػػُت، وقػػاؿ أبػػو عبػػد      
الرٛتن الن سائي: يليد بػن القعقػاع ثقػة؛ وقػاؿ ابػن حػا : سػألت أيب عنػو فقػاؿ صػاق اٟتػديث؛ وقػاؿ ٤تمػد بػن 

مػن سػنن  «اٟتروؼ»؛ ولو ذكر يف كتاب «الثقات»ابن ِحب اف يف كتاب  سعد: كاف ثقة، قليل اٟتديث؛ وذكره
 أيب داود.

طػػػاب، وأيب حػػػد ث أبػػػو جعفػػػر عػػػن عبػػػد اهلل بػػػن عبػػػاس، وجػػػابر بػػػن عبػػػد اهلل، وعبػػػد اهلل بػػػن عمػػػر بػػػن ا٠ت     
مػرواف بػن ، وزيد بن أسلم وكاف من أقرانو، وعن مواله عبد اهلل بػن عيػاش بػن أب ربيعػة ا١تخلومػي، و ىريرة، 
 اٟتكم.

      .  وَحد ث عنو: مالك بن أنس، وإٝتاعيل بن جعفر، وعبد العليل الد رَاَوْرِدي، وعبد العليل بن أيب حاـز
 

 -شيوخو:
عػػرض القػػرآف علػػى مػػواله عبػػد اهلل بػػن عيػػاش بػػن أيب ربيعػػة ا١تخلومػػي، وعبػػد اهلل بػػن عبػػاس، وأيب ىريػػرة،      

 .، وقرأ أيب  على النيب بن عياش قد قرأ على أيب  بن كعب  وروى عنهم اٟتديث؛ وكاف عبد اهلل

وقيػػل إف أبػػا جعفػػر قػػرأ علػػى زيػػد بػػن ثابػػت. قػػاؿ ابػػن اٞتػػلري: وذلػػك ٤تتمػػل ف نػػو صػػح أنػػو ُأ  بػػو إىل أـ      
وىػػو صػػغَت فمسػػحت علػػى رأسػػو ودعػػت لػػو بالربكػػة، وأنػػو صػػلى بػػابن  --سػػلمة رضػػي اهلل عنهػػا زوج النػػيب 

 .الث وستُتاب وأنو أقرأ الناس قبل اٟترة، وكانت اٟترة سنة ثعمر بن ا٠تط
 

 -تالميذه:
روى القراءة عنو نافع بن عبد الرٛتن بن أيب نُػَعْيم ا١تدين، وسليماف بػن مسػلم بػن ٚت ػاز الل ْىػرِّي ، وعيسػى      

قػػػوب، وابنتػػػو ، وابنػػػاه: إٝتاعيػػػل ويعبػػػن ورداف، وعبػػػد الػػػرٛتن بػػػن زيػػػد بػػػن أسػػػلم مػػػوىل عمػػػر بػػػن ا٠تطػػػاب 
 ميمونة.
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قػػاؿ الػػذىيب: فأمػػا قػػراءة أيب جعفػػر فػػدارت علػػى أٛتػػد بػػن يليػػد اٟتلػػواين عػػن قػػالوف عػػن عيسػػى بػػن ورداف      
عػػػن أيب جعفػػػر، وأقرأىػػػا الػػػلبَت بػػػن ٤تمػػػد العمػػػري عػػػن قراءتػػػو علػػػى قػػػالوف ب سػػػناده، وأقرأىػػػا سػػػليماف بػػػن داود 

وأقػػرأ هبػػا الػػدوري عػػن إٝتاعيػػل بػػن جعفػػر عػػن أيب  ا٢تػػابي عػػن سػػليماف بػػن مسػػلم عػػن ٚتػػاز عػػن أيب جعفػػر،
 جعفر أو عن رجل عن أيب جعفر.

قػػاؿ ابػػن اٞتػػلري: وقػػد أسػػند األسػػتاذ أبػػو عبػػد اهلل القصػػاع قػػراءة أيب جعفػػر مػػن روايػػة نػػافع عنػػو يف كتابػػو      
الػػػرٛتن قتيبػػػة بػػػن ا١تغػػػٍت، وروينػػػا قراءتػػػو عنػػػو يف كتػػػاب الكامػػػل أليب القاسػػػم ا٢تػػػذيل، وكػػػذلك أقػػػرأ هبػػػا أبػػػو عبػػػد 

 مهراف، وقرأ هبا على إٝتاعيل بن جعفر، وصحت عندنا من طريقو.
 

 -:وفاتو
تػػػويف أبػػػو جعفػػػر با١تدينػػػة يف خالفػػػة مػػػرواف بػػػن ٤تمػػػد سػػػنة ثالثػػػُت ومائػػػة علػػػى األصػػػح، وقيػػػل سػػػنة اثنتػػػُت      

ذيل يف كاملػػو وثالثػػُت وقيػػل سػػنة تسػػع وعشػػرين وقيػػل سػػنة سػػبع وعشػػرين وقيػػل سػػنة ٙتػػاف وعشػػرين وأبعػػد ا٢تػػ
 حيث قاؿ سنة عشر.

وقاؿ سليماف بن مسػلم: شػهدت أبػا جعفػر وقػد حضػرتو الوفػاة، جػاءه أبػو حػاـز األعػرج يف مشػيخة مػن      
: أال أريكػػػم -فقػػػػاؿ شيػػػػبة وكػػػػاف ختنػػػػو عػػػػلى ابنػػػػة أيب جعفػػػر-جلسػػػائو فػػػأكبوا عليػػػو يصػػػرخوف بػػػو فلػػػم جيػػػبهم 
ارة بيضػػاء مثػػل اللػػا فقػاؿ أبػػو حػاـز وأصػحابو: ىػذا واهلل نػػور عجبػاً؟ قػالوا: بلػى، فكشػػف عػن صػدره فػ ذا دو 

 القرآف.

ػػل أبػػو جعفػػر بعػػد وفاتػػو نظػػروا مػػا بػػُت ٨تػػره إىل فػػؤاده مثػػل ورقػػة       وروي عػػن نػػافع بػػن أيب نُعػػيم: قػػاؿ ١تػػا ُغس 
 ا١تصحف قاؿ فما شك أحد ٦تن حضر أنو نور القرآف.

 

 :سطةاو دوف بوقد رويا عنو ، ازم  ػابن جَ و  افدرْ بن وَ ا، وأشهر من تلقى عنو مها راوياه
اء، إمػاـ مقػرئ حػاذؽ وراٍو ٤تقػق ضػابط، مػن ❶  أبو اٟتارث عيسى بن ورداف ا١تدين، ولقػب باٟتػذ 

قدماء أصحاب نافع، ومن أصحابو يف القراءة على أيب جعفر، عرض القرآف علػى أيب جعفػر وشػيبة، 
 حاب نافع وقدمائهم، وقد شاركو يف اإلسناد.مث عرض على نافع؛ قاؿ الداين: ىو من ُجلة أص

 عرض عليو اٝتاعيل بن جعفر وقالوف و٤تمد بن عمر الواقدي.
  .تويف يف حدود الستُت ومائة
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 از اللىري موالىم ا١تدين، مقرئ جليل ضػابط نبيػلأبو الربيع سليماف بن ٤تمد بن مسلم بن ٚت❷ 
ءة عرضػػاً علػػى أيب جعفػػر وشػػيبة، مث عػػرض علػػى يف قػػراءة أيب جعفػػر ونػػافع؛ روى القػػرا قصػػودوىػػو ا١ت

 نافع، وأقرأ ْترؼ أيب جعفر ونافع، وروى عنو إٝتاعيل بن جعفر، وقتيبة بن مهراف.
 تويف بعد السبعُت ومائة.

 
 .من طريق الدرة 1لكل راو طريق جعفر في القراءة: طرؽ أبي

: طريػق أيب العبػاس الفضػل 2يوىػ ،مػن طريػق الػدرة اهب رويت عنو القراءةواحدة  البن ورداف طريق - أ
عػػن أيب اٟتسػػن أٛتػػد بػػن يليػػد اٟتلػػواين  عػػن قػػالوف عػػن عيسػػى بػػن  ،بػػن شػػاذاف بػػن عيسػػى الػػرازي

 .وعنو )واحد وثالثوف طريقاً(َوْرَداف عن أيب جعفر، 

طريػق أيب أيػوب سػليماف  :3يوىػ ،مػن طريػق الػدرة اهبػ رويػت عنػو القػراءةواحػدة  طريػق ٚتػازالبن  - ب
عػػن أيب  عػػن إٝتاعيػػل بػػن جعفػػر عػػن ابػػن ٚتػػاز ،بػػن عبػػد اهلل بػػن عبػػاس ا٢تػػابيبػػن داود بػػن علػػي 

 .وعنو )تسع طرؽ(جعفر، 
 
 

 :-رٛتو اهلل تعاىل- 4ابن اٞتلريقاؿ 
 كَذاَؾ اْبُن َٚت اٍز ُسَلْيَماُف ُذو اْلُعالَ            أَبُو َجْعَفٍر َعْنُو اْبُن َوْرَداَف نَاِقلٌ                 

 
 
 
 

                                                 
قان وكل طري  من عدة طر ، فمجموع طر  لكل راو طرياختار ابن الجزري في كتابه "النشر في القراءات العشر"،  1

 أبي جعفر المدني من الطريقين اثنتان وخمسون طريقًا.

أبي القاسم هبة ا بن الطري  ا خرى التي اختارها ابن الجزري في كتابه "النشر في القراءات العشر" هي طري :  2
طر ، فمجموع طر  عيسى بن وردان  عدة كل طري ، وعنه )تس  طر (، يتضح من ذلك أّن لجعفر عن أبيه جعفر

 .أربعين طريقًا من الطريقين

 أبو عمرو حفصالطري  ا خرى التي اختارها ابن الجزري في كتابه "النشر في القراءات العشر" هي طري :  3
عدة طر ،  كل طري ، وعنه )ثالث طر (، يتضح من ذلك أّن لالدوري عن إسماعيل بن جعفر عن ابن جماز

 .اثنتا عشرة طريقًا من الطريقين ابن جمازفمجموع طر  

 ، البيت الخامس.الدرة المضيئة في القراءات الثالث 4
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 جعفر المدني يأبءة سند قرا
قرأ أبو جعفر ا١تدين على مواله عبػد اهلل بػن عيػاش بػن أيب ربيعػة ا١تخلومػي، وعلػى حػرب األمػة عبػد اهلل بػن      

عباس، وعلى أيب ىريرة، وقرأ ىؤالء الثالثة على أيب ا١تنذر ُأيب بن كعب، وقرأ أبو ىريرة وابن عبػاس أيضػاً علػى 
 .--رأ على زيد نفسو. وقرأ زيد وُأيب على رسوؿ اهلل ف أبا جعفر قإزيد بن ثابت، وقيل 

 
  محمدسيدنا 

 
 زيد بن ثابت                                                 ُأيب بن كعب       

 
   

 أبو ىريرة             عبد اهلل بن عباس          عبد اهلل بن عياش      

 
 أبو جعفر                       

     
 ابن جماز                                        ابن ورداف              
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 جعفر أبيقراءة أصوؿ 
 ٚتع أصل، وىو يف اللغة ما يبٌت عليو غَته. األصوؿ:

طػردة،  واصطالحاً: ىو كل حكم كلػي جػار يف كػل مػا ٖتقػق فيػو شػرط ذلػك اٟتكػم، أو ىػو القواعػد الكليػة ا١ت
 كا١تد والقصر والفتح واإلمالة وما شابو ذلك.

 لغة: البسط والنشر. الفرش:
واصػػػطالحاً: ىػػػو األحكػػػاـ ا٠تاصػػػة بػػػبعض الكلمػػػات القرآنيػػػة ا١تختلػػػف فيهػػػا بػػػُت القػػػراء مػػػع عػػػلو كػػػل قػػػراءة 

ِٚ لصػاحبها ٨تػو }  ِّ ي٠َِۡم ٱّلِي ِ َٰٖ ِّ َمَٰ }  :لفػظ ويعقػوب وخلػف العاشػر { فقػد قػرأ عاصػم والكسػائي َم {  ِٖـ
ْتػػذفها  وأبػػو جعفػػر نػػافع وابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو وابػػن عػػامر وٛتػػلة :ب ثبػػات األلػػف بعػػد ا١تػػيم، وقػػرأ البػػاقوف وىػػم

ِّ ىكذا: }   {. َمِٖ

والقراء يسموف ما قل دورانو من حروؼ القراءات ا١تختلف فيها فرشاً، ألهنا ١تا كانػت مػذكورة يف أماكنهػا      
 فهي كا١تفروشة فرشاً. من السور على الًتتيب القرآين

ۡدِس  وقد يوجد يف الفرش ما يطرد حكمو، ك سكاف الداؿ يف لفػظ )      ُِ ( عنػد ابػن كثػَت، وقػد يوجػد يف  ٱٕۡ
األصػػوؿ مػػا ال يطػػرد حكمػػو، وذلػػك كا١تواضػػع ا١تعينػػة يف يػػاءات اإلضػػافة ويػػاءات اللوائػػد، وكػػبعض الكلمػػات 

 كانت التسمية يف كل منهما باعتبار الكثَت الغالب.اليت سيتم ذكرىا يف باب ا٢تملات وغَته، وإاا  
 

 باب المد والقصر
عػػن لغػػة  امتػػاز ٔتيػػلتُت القػػرآفا١تهمػػة يف أحكػػاـ التجويػػد وذلػػك ألف  بػػوابمػػن األوالقصػػر ا١تػػد يعػػد بػػاب      

عػػن ولعػػل األصػػل يف ا١تػػد مػػا أخرجػػو اإلمػػاـ البخػػاري رٛتػػو اهلل يف صػػحيحو  ،مهػػا الغػػن ) الغنػػة ( وا١تػػد العػػرب
" كػػاف ديػػد مػػداً " ويف روايػػة أخػػرى  :فقػػاؿ عػػن قػػراءة النػػيب  سػػألت أنػػس بػػن مالػػك  -أنػػو قػػاؿ: قتػػادة 

قػػرأ  "كػػاف ديػػد صػػوتو مػػداً "، وأيضػػاً مػػا أخرجػػو اٟتػػافظ السػػيوطي يف الػػدر ا١تنثػػور، وصػػححو األلبػػاين أف رجػػالً 
َٙ }  : علػى ابػن مسػعود ۡ َرآءِ َوٱل َِ ٍُ َُٰخ لِٖۡ َدَق ة ٱلػٍّ َٙ ِٓيِ إِجٍّ أي بػدوف  ةمرسػل التوبػة،سػورة مػن  61آيػة  { َصَٰ

وكيػف أقرأىػا إيػاؾ يػا أبػا عبػد الػرٛتن  :فقػاؿ الرجػل ما ىكػذا أقرأنيهػا رسػوؿ اهلل  : مد فقاؿ ابن مسعود
ِٓيِ أقرأنيهػا }  :فقػاؿ َصَٰ َٙ ۡ َرآءِ َوٱل َِ ٍُ َُٰخ لِٖۡ َدَق ة ٱلػٍّ َٙ  يػرضَ مل   والشػاىد ىنػا أف ابػن مسػعود ،ىا{ ومػد   إِجٍّ

 للرجل القراءة بدوف مد.

عنػػد علمػػاء التجويػػد ا١تػػد ٔتقػػدار حػػركتُت فقػػط، أمػػا مصػػطلح ا١تػػد يُػػراد بػػو مصػػطلح القصػػر إذا أُطلػػق  مالحظػػة:
 فا١تراد منو ا١تد زيادة على حركتُت.
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 يتمثل فيما يلي: جعفر أيبيف باب ا١تد والقصر الذي ورد بُت حفص و  وا٠تالؼ
 

 :المخالف لإلماـ حفص مدفي ال جعفر أبيمذىب اإلماـ 
وىو أف يقع بعػد حػرؼ ا١تػد حػرؼ سػاكن سػكوناً الزمػاً يف كلمػة  المد الالـز الكلمي المخفف: (1

وقد ٖتقق ذلك يف أكثػر مػن موضػع عنػد  ؛غَت مدغم فيما بعده، أي غَت مشددأو كلمتُت واحدة 
، ( 91+  51اآليتػُت )  { وقػد كػررت مػرتُت يف سػورة يػونس يف َٚ َٰٔـَءٓإۡ  } ، ٨تػو:جعفػر أيباإلماـ 

 .، وسُيشرح كٌل يف موضعووغَت ذلك{ يف أحد وجهي الوقف عليها،  يـِٔ ٱلٍّ  وَ و٨تو } 
 .وٝتي ٥تففاً ٠تفة النطق بو ٠تلوه من التشديد

اٟترؼ الذي بعػد حػرؼ ا١تػد يف األلفػاظ التاليػة، لتصػبح مػن قبيػل ا١تػد  أبو جعفروقد أسكن      
 :، وىيد ٔتقدار ست حركاتالالـز الكلمي ا١تخفف، و٘ت

َٜة َنَشَ لفظ ] - أ ِ [ من قولػو تعػاىل: } ٱۡث ٠رِ ِنَٜد ٱَّللٍّ ُٟ ةَ ٱلظَّ َٜةٓ ۡنَشَ إِنٍّ ِندٍّ رّٗ  ٱۡث ٟۡ {  اَطـ
، حيػػث قػػرأ أبػػو جعفػػر: ب سػػكاف العػػُت، مػػع ا١تػػد الػػالـز ا١تشػػبع التوبػػة سػػورةمػػن  36آيػػة 

 .لكلمي ا١تخففيف األلف اللتقاء الساكنُت، لتصبح من قبيل ا١تد الالـز ا

َتَٰ لفظ ] - ب ة ٌَرٍّــُخ ِي [ مػن قولػو تعػاىل: } َحََٰعۡۡسَ َ٘  َٰ ۡي لََعَ َت  ٞس َحََٰعۡۡسَ ٍۡ ٠َل َج ُِ ن َت
َ
أ

 ِ اللمػػر، حيػػث قػػرأ أبػػو جعفػػر: بليػػادة يػػاء بعػػد األلػػف  سػػورةمػػن  56{ آيػػة  َصۢنــِت ٱَّللٍّ
سػػكاف األخػػَتة، تكػػوف مفتوحػػة وصػػاًل، سػػاكنة وقفػػاً، والبػػن ورداف وجػػو آخػػر ىػػو: اإل

مػػن لتصػػبح ا١تطلػػق لليػػاء اللائػػدة، فتمػػد األلػػف الػػيت قبلهػػا باإلشػػباع اللتقػػاء السػػاكنُت، 
 .قبيل ا١تد الالـز الكلمي ا١تخفف

ــة[ مػن قولػػو تعػػاىل: } ََل دَُؾــ رٍّ لفػظ ] - ت َٞ ب ث٠ََِلِ ةُ  سػػورةمػػن  233{ آيػة  ََل دَُؾــةۡٓر َنَِٰلَ
ا؛ وال خيفػػػى أف ا١تػػػد الػػػالـز البقػػػرة، حيػػػث قػػػرأ أبػػػو جعفػػػر: بتخفيػػػف الػػػراء مػػػع إسػػػكاهن

 الكلمي ا١تثقل يصبح ٥تففاً.

ـةِِتَ  َوََمَۡيةٓيإِنٍّ َغََلِِت َونُُصِِك  } [ من قولػو تعػاىل:يَ َوََمَۡيةلفظ ] - ث َٙ  162آيػة  { َوَم
 سػػكاف يػػاء اإلضػػافة حسػػب منهجػػو العػػاـ، ب حيػػث قػػرأ أبػػو جعفػػر:األنعػػاـ،  سػػورةمػػن 

مػػن لتصػػبح ا١تشػػبع يف األلػػف قبلهػػا يف اٟتػػالُت، يقػػرأ ب سػػكاهنا وصػػالً ووقفػػاً، مػػع ا١تػػد ف
 .قبيل ا١تد الالـز الكلمي ا١تخفف

ــوَ لفػظ ] - ج ، ويف سػػورة اجملادلػػة 4ورد ىػػذا اللفػظ يف: سػػورة األحػػلاب اآليػة  حيػث[ يـِٔ ٱلٍّ 
ۚٓ  ـِٔيَوٱلٍّ  }  قولو تعػاىل: ٨تويف موضعُت  4، ويف سورة الطالؽ اآلية 2اآلية  َٚ ٗۡ ََيِۡؾـ َ  ل
إبػداؿ ا٢تمػلة يػاء سػاكنة مػع حػاؿ الوقػف بػوجهُت، أحػدمها:  أبػو جعفػر:حيث قػرأ {، 
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، لتصبح مػن قبيػل ا١تػد الػالـز الكلمػي ا١تد ا١تشبع يف األلف اليت قبلها اللتقاء الساكنُت
ٓ ، فتقرأ ىكذا: )ا١تخفف  (.يٱَلٍّ

 

ٗٓ لفظ }  يف :0مالحظة ٓ َٝ إَِلٍّ  ١ ٗٓ  ٕٓ   ا  قولػو تعػاىل: }  { من ال َٰ ُ ََل إَِل يَّـ٠مُ ٱَّللٍّ َِ َّ ٱٕۡ ََ ٠َ ٱٕۡ ُٞ { آيػة   
عػدـ قصػر مػيم )ا١تػيم(: ألف سػبب القصػر وىػو ٖتريػك ا١تػيم قػد زاؿ  جيػب، آؿ عمػراف سورةمن  1

يف لفػػظ  -وصػالً -، أضػػف إىل ذلػك أنػػو جيػب إثبػػات مهػلة الوصػػل علػى اٟتػػروؼ ا١تقطعػة بالسػكت
 ديث عن ذلك كل يف بابو.، وسيأ  اٟتعدـ إدغاـ ميم )الالـ( يف ا١تيم، وال خيفى اٞتاللة

ٟيٓهٓع لفػظ } يف  :2مالحظة َّ  ١ ٓع  ٓه  ي  ٟ  ْٓ  قولػو تعػاىل: } { مػن  ْٓ ِ ُر رَۡۡحَِخ َرّب ْۡ  1{ آيػة  ذِ
ٗٓ لفظ }  و ،مرًن سورةمن  َٓ  ١ظ ـٓن   ١ ٗٓ  ظ  { من قولو تعػاىل: } ٓنٓص َّ يُـ٠ِ   ٢ َٓ  ٓص  ِ َٰل ـَز َْ

 َّ ــ ، وال خيفػػى السػػكت واإلشػػباع يف العػػُت التوسػػطأليب جعفػػر الشػػورى،  سػػورةمػػن  1{ آيػػة  إَِِلۡ
عػدـ إخفػاء وكػذلك ، يف موضػع مػرًن عنػد الصػاد( عػُت)ال نػوف إخفػاءعدـ على اٟتروؼ ا١تقطعة، و 

الشػػػورى،  موضػػػع يف عػػػدـ إخفػػػاء نػػػوف )السػػػُت( عنػػػد القػػػاؼباإلضػػػافة لنػػوف )العػػػُت( عنػػػد السػػػُت، 
 وسيأ  اٟتديث عن ذلك كل يف بابو.

 

 

 -:المنفصل الجائز المد (2

ُٗ وىو أف يكوف حرؼ ا١تد يف آخر كلمة وا٢تملة يف أوؿ الكلمة اليت تليهػا، ٨تػو }  ُِۡص
ُ
ة إِن، ٌَََل أ ٍّ٘

َ
، ٌَأ

 َّ ۡخَفۡيَجَٰ
َ
 {. إٍِّٛة أ

 .1ويلحق با١تد ا١تنفصل مد الصلة الكربى وميم اٞتمع
 .فقطحركتُت  ٔتقدار بالقصر، أي ٔتده أبو جعفروقد قرأه 

 

 المد المتصل (3

ـَذةٓءِ }  :د حرؼ ا١تد مهلة يف كلمة واحػدة، وذلػك ٨تػووىو أف يأ  بع َّ ، ٱلّظِ ْوَل هِـ
ُ
ـةٓءَ ، أ ٍَ َٜ ـحُ ، ُظ َٓ هِ َل  َٙ ۡ ، ٱل

 بالتوسط، أي ٔتده أربع حركات قوالً واحداً. أبو جعفر{، وقد قرأه  ثَرِٓيءٞ ، وََصةٓءَ  ،ُُُروٓء   
 
 

                                                 
، وأما في بداية كممة أخرى وبعدها همزة في نهاية كممة مد الصمة الكبرى هو أن تق  الواو أو الياء بعد هاء الكناية 1

 .باب ميم الجم تم الحديث عنها في وسيط  تق  ميم الجم  وبعدها همزة ق هو أن المقصود هنا بميم الجم 
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 باب ميم الجمع
 .يدخل فيها اإلناث، سواء كاف ذلك حقيقة أو تنليالً ىي ميم زائدة عن بنية الكلمة تدؿ على ٚتع ا١تذكر و 

 -محترزات التعريف:
َٗ خرج منو ا١تيم األصلية ٨تو ]  ميم زائدة: ِ ٗۡ ،  ٱۡظُسٗ،  ث َ ل

َ
 [. خ

ةخرج منو التثنية واإلفراد ٨تو ]  تدؿ على ٚتع ا١تذكر: َٙ ُٓ َٟ ۡج
َ
 [. خ

َيةمُ ٨تو ]  ويدخل فيها اإلناث: ُٗ ٱلّػِ  على ا١تذكر وا١تؤنث. [، فهي دالة َنَٖۡيُس
ُٗ دخل فيها ٨تو ]  حقيقة:  [ ف هنا دالة على اٞتمع حقيقة. ۥُِٜ٘س
ُٗ  دخل فيها ٨تػو ] تنلياًل: ِٟ يْ َٰ [ يف قولػو تعػاىل: }  ۥَوَمََلِ ُٗ  َخ٠ۡف  لََعَ ِٟـ يْ ِٚ ٌِرَۡن٠َۡن َوَمََلِ ُٟ  ۥّ٘ َٜ ذِـ ٍۡ ن َح

َ
{  ۚۥٓ ُٗ أ

 عوف وحده ولكنو ُٚتع.يونس، ف ف الضمَت فيها يعود على فر سورة من  83آية 
 ومن عالمة ميم اٞتمع:

 ( إذا حذفت ال خيتل معٌت الكلمة: ٨تو  ُٗ ُّ ( تصبح )  ۥَنَٖۡيُس  (. َنَٖۡي

 1أف يرد قبلها أحد األحرؼ الثالثة التالية: 
ُٗ الكاؼ ٨تو }  - أ  {، وال تكوف الكاؼ إال مضمومة. ۥُِٜ٘س

ُٗ التاء ٨تو }  - ب ُٜذ  {، وال تكوف التاء إال مضمومة. ۥُْ

ُٗ ٢تػػاء ٨تػػو } ا - ت ُٟ َ َٰل ــَن ۡ٘ {، وقػػد تػػرد ا٢تػػاء مضػػمومة ٨تػػو ا١تثػػاؿ السػػابق، أو  ۥأَ
ُٗ  مكسورة ٨تو ) ِٟ  (. ۥَنَٖۡي

ُٗ قػػرأ أبػػو جعفػػر بضػػم مػػيم اٞتمػػع وصػػلتها حيػػث وقعػػت إذا كػػاف بعػػدىا متحػػرؾ ٨تػػو }       ُٟ ــَجَٰ ــة َرزَُۡ ٍّٙ  ۥَوِم
٠نَ  ُِ ُٗ ،  يٍُِٜ ُٟ ٜۡ ِ٘ ِي٠َّنَ  ۥَو ّ٘

ُ
ُٗ ،  أ صَ  ۥَنَٖۡيُس ٍُ ٛ

َ
ُٗ ،  ۥ  ُسٗأ ِٟ {، وألنػو يقػرأ بقصػر ا١تػد ا١تنفصػل فتمػد  َدۡيِ  ۥَنَٖۡي

واو الصػػلة ٔتقػػدار حػػركتُت سػػواء وقػػع بعػػدىا مهػػل أو غػػَته، أمػػا إذا وقػػع بعػػد مػػيم اٞتمػػع سػػاكن ف هنػػا تضػػم وال 
ُٗ ٱۡۡلَّيَِجَُٰخ توصل، وذلك للتخلص من التقاء الساكنُت ٨تو قولو تعاىل: }  ُٟ  {. َصةَٓءۡت

 .-كحفص   -ف على ميم اٞتمع فيقف ْتذؼ الصلة وسكوف ا١تيم أما إذا وق

                                                 
بمعنمى هممموا  و، فهم19الحاقمة   هماؤم آ آيمة  سمورةاستثني موض  واحد وقم  فيمه قبمل مميم الجمم  هممزة، وهمو موضم   1

اقرؤوا كتابيه، قال بعض أهل الم ة: المعنمى هماكم، أبمدلت الكماح هممزةت كمما أشمار القتيبميت قمال الرضمي: ) هما ( اسمم 
هممذم الم ممات: أن تمحمم  ا لممح همممزة مكممان الكمماح وتصممريفها تصممريح الكمماح نحوهمما )  ىحممدإثمممان ل ممات: لخممذ، وفيممه 

، هاؤن (، وقال أبو القاسمم فيهما ل مات أجودهما مما حكمام سميبويه فمي كتابمه فقمال: العمرب تقمول: ءَ ، هاهاؤما، هاؤم، هاءِ 
ن أو امرأتمان، وهماؤم يما رجمال، وهماؤن يما نسموة، فمالميم هاَء يا رجل بفتح الهمزة، وهاِء يا امرأة بكسرها، وهاؤما يما رجمال
 في هاؤم كالميم في أنتم وضمها كضمها في بعض ا حيان.
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 ميم اٞتمع
 

 واقعة قبل متحرؾ            واقعة قبل ساكن 
ُِٖع٠نَ تضم من غَت صلة )          ٍۡ ُٙ ۡ ُٗ ٱل ُٞ) 
 متصاًل هبا        منفصاًل عنها               
   تضم مع الصلة             تضم مع الصلة              

ُٗ  َخۡيٞ )                                           ُٗ  ۥٍُّٕس ُٜذ ُْ ٠نَ  ۥإِن  ُٙ ٠هُ (     )َتۡهَٖ ُٙ ٠هُ ، َدَخُٖۡذ ُٙ ۡحُذ
َ
 (َرخ

 
 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
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 باب ىاء الكناية
كر الغائػب، وتسػمى أيضػاً ىػاء الضػمَت، وتعػرؼ سبب تسميتها هباء الكناية ألنو يكٌت هبػا عػن ا١تفػرد ا١تػذ      

 يف اصطالح القراء با٢تاء اللائدة الدالة على ا١تفرد ا١تذكر الغائب.
ُٜـ٠ ُ وقد خرج بقولنا ) اللائدة ( ا٢تاء األصػلية ٨تػو ]       َٰ ٗۡ دَجَذـِٝ َح ٍّٕـ الشػعراء،  سػورةمػن  116[ اآليػة  َٕهِٚ 

ـةلغائػب ( ا٢تػاء الدالػة علػى ا١تفػرد ا١تؤنػث ٨تػو ] وخرج بقولنا ) الدالة علػى ا١تفػرد ا١تػذكر ا َٟ [، والدالػة علػى  إَِِلۡ
ة التثنية ٨تو ] َٙ ِٟ ۥ[، والدالة على اٞتمع مطلقاً ٨تو ]  َنَٖۡي ُٗ ِٟ ٍّٚ ،  إَِِلۡ ِٟ  [. إَِِلۡ

َصِِٖٝۚۦٓ وتتصل ىاء الكناية باالسم ٨تو }      
َ
ۥ{، وبالفعل ٨تو }  أ ُٝ ُٙ ِ  {. ِٝۦإَِِلۡ {، وباٟترؼ ٨تو }  ُحَهّٖ

{، إال أف يقػع قبلهػا كسػر أو يػاء فتكسػر للمناسػبة، وقػد تضػم  ََلُۥواألصل يف ىاء الكناية الضم ٨تػو }      
ــعمػػالً باألصػػل، كمػػا يف روايػػة حفػػص يف قولػػو تعػػاىل: }  نَص

َ
ــةٓ أ َ٘ َٰ َو ُٚ ى ــۡيَعَٰ ُٝ إَِلٍّ ٱلظٍّ  سػػورةمػػن  63{ آيػػة  ِٜي

َ الكهف، وقولو تعاىل: }  ُٝ ٱَّللٍّ َد َنَٖۡي َٟ َٰ الفػتح، وكمػا قػرأ اإلمػاـ ٛتػلة ٨تػو قولػو تعػاىل:  سػورةمػن  11{ آيػة  َع
 { ْ ُس٠ا ُٓ ۡ٘ ُٝ ٱ ِٖ ۡٞ

َ
 القصص. سورةمن  29طو، و آية  سورةمن  11{ آية  ِِل

 :٢تاء الكناية يف القرآف الكرًن أربع حاالت ىيأحواؿ ىاء الكناية: 
ۡرَءانُ أف تقع بُت ساكنُت ٨تو }  .1 ُِ َٔ َوَءاَتۡيَجَٰ ،  ذِيِٝ ٱٕۡ جِني َّ ،  ُٝ ٱۡۡلِ ٖۡ ُٙ ۡ ُ ٱل ُٝ ٱَّللٍّ َٰ  .{ َءادَى

ۚٓ  }أف يكوف قبلها متحرؾ وبعدىا سػاكن ٨تػو  .2 ََّ ـُد  ،  َُـ٠َُۡلُ ٱۡحَـ ۡٙ ُّ َوََلُ ٱۡحَ ٖۡـ ُٙ ۡ َرّبِـِٝ ،  ََلُ ٱل
 َٰ لَۡعَ

َ
 .{ ٱِۡل

 .1والقراء متفقوف على عدـ صلة ىاء الكناية يف ىاتُت اٟتالتُت كي ال جيتمع ساكناف

َِٙۢ }ساكن وبعػدىا متحػرؾ، ٨تػو  يكوف قبلهاأف  .3 ۡوهُ ثِـَس َٰ َشـ٠َآءِ ،  َوََشَ َٰ ِ ُخـُذوهُ ٌَـۡۡنذ٠ُِٖهُ إ
 ِٗ ۥ،  ٱۡۡلَِعي ُٗ ُٞ ٠ُٖهُ َو َِ ة َخ َ٘ }. 

 .لبعضهمإال ما اسُتثٍت  ٟتالةالكناية يف ىذه اال يصل ىاء  القراء وٚتهور

َسَٰتِ  }أف تقع بُت متحركُت ٨تو  .4 َٙ َٚ ٱثلٍّ ِ٘ ۡخَرَج ثِِٝۦ 
َ
 .{ ٌَأ

ٚتيع القراء يصل ا٢تاء بواو لفظية إف كانت مضػمومة وبيػاء لفظيػة إف كانػت مكسػورة، إال ف ف  ويف ىذه اٟتالة 
 لبعضهم. ثٍتػستُ اما 
 

                                                 
1
َٛخ ، فقد قرأم البزي عن ابن كثير بصمة الهاء بواو وتشديد التاء في ) تمهى (، من قوله تعالى )اً واحد اً إل موضع  

َ
ٌَأ

ۥٓ دٍّ  ُٝ ٜۡ َٰ َخ  عبس. سورةمن  10( ارية َّٖهٍّ
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 أحكاـ ىاء الكناية لإلماـ أبي جعفر:

 جعفر وحفص يف باب ىاء الكناية يف التايل: يتلخص ا٠تالؼ بُت أيب     
 التالية: األربعةمن غَت صلة يف األلفاظ ىاء الكناية  ب سكاف أبو جعفر قرأ - أ

َّ قولػػو تعػػاىل: }  (1 ــ ــَدّدِهِۦٓ إَِِلۡ آؿ عمػػراف،  سػػورةمػػن  75{ معػػاً، آيػػة  يُ
َّ  ّدِهۡ ٠َ يُ ىكذا: ]   [. إَِِلۡ

ةقولو تعاىل: }  (2 َٟ ٜۡ ِ٘  20، وآيػة آؿ عمػراف سػورةمػن  145{ آية  ُٛۡددِِٝۦ 
ٝۡ ٠ُٛ الشورى، ىكذا: ]  سورةمن  ِ ة د َٟ ٜۡ ِ٘ .] 

َٰ ىل: } قولػو تعػا (3 ة د٠َََّلٍّ َ٘ ِۦ  النسػاء، ىكػذا: ]  سػورةمػن  115{ آيػة ٠ََُّٛلِ
َٰ  ٠ََُّٛلِۡ  ة د٠َََّلٍّ َ٘.] 

َٗ  قولػو تعػاىل: }  (4 ٍّٜ َٟ النسػاء، ىكػذا:  سػورةمػن  115{ آيػة  َوُٛۡػِِٖٝۦ َص
[  ۡٝ َٗ   َوُٛۡػِٖ ٍّٜ َٟ  [. َص

 قرأ أبو جعفر بكسر ا٢تاء دوف صلة يف ثالثة ألفاظ ىي: - ب

ۡ َويَ قولػػو تعػػاىل: }  .1 ُۡ ــ ــةۡخ ةًٛ َٟ ــِٝۦ ُم الفرقػػاف،  سػػورةمػػن  69{ آيػػة  ذِي
ۡ ىكذا ]  ُۡ ةًٛةَوَيۡخ َٟ  [. ذِيِٝ ُم

ــقولػػو تعػػاىل: }  .2 نَص
َ
ــةٓ أ َ٘ َٰ َو ُٚ ى ــۡيَعَٰ ُٝ إَِلٍّ ٱلظٍّ  سػػورةمػػن  63{ آيػػة  ِٜي

نصَ الكهف، ىكذا: ] 
َ
ة أ َ٘ َٰ َو ُٚ  ِٜيِٝ ى ۡيَعَٰ  [. إَِلٍّ ٱلظٍّ

ـدَ قولػو تعػاىل: }  .3 َٟ َٰ ة َع َٙ ِ ۡوََفَٰ ث
َ
ٚۡ أ َ٘ َ  َو ُٝ ٱَّللٍّ  سػورةمػن  11 { آيػة َنَٖۡيـ

َد َنَٖۡيـِٝ الفػتح، ىكػذا: ]  َٟ َٰ ة َع َٙ ِ ۡوََفَٰ ث
َ
ٚۡ أ َ٘ َ  َو [، وال خيفػى ترقيػق  ٱَّللٍّ

 الالـ من لفظ اٞتاللة ألنو سبقها كسر.
 

 ىي: ،ألفاظ ٜتسةىاء الكناية مع صلتها بياء لفظية يف بكسر  أبو جعفر قرأ - ت

ۥٓ قولػػو تعػػاىل: }  (1 هُ ٍٝ َدــۡيُ َٰــ آيػػة  وقػػد ورد يف تسػػعة مواضػػع، وىػػي: { إَِل
مػػػػن  84+  61+  50آيػػػػة عػػػػراؼ و األ سػػػػورةمػػػػن  85+ 73+ 65+ 59

َٰـــــٝ ۬ٙ، ىكػػػػػذا: ]سػػػػػورة ا١تؤمنػػػػوفمػػػػػن  32+  23آيػػػػة و  سػػػػورة ىػػػػػود  إَِل
ِ َدۡيِ   .1[ۦه

                                                 
 .بإخفاء التنوين عند ال ين، وله أيضًا كسر الراء، ول يخفى ترقيقها أبو جعفرقرأ  1
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ۚۥٓ قولػو تعػاىل: }  (2 ُٝ َ َُ ٍّٖۡيـَخ رَِشـة ـة ثَ َٙ ٔۡ َذ َهـ ٍۡ ٗۡ َت ٍّٕ مػن  67{ آيػة  ِإَون 
َٰذِ  ا١تائدة، ىكذا: ] سورة  .1[ ۚۦٓ ِٝ رَِشةَل

ۥقولو تعاىل: }  (3 ُٝ َ َُ ُٔ رَِشة ُٗ َظۡيُر ََيَۡه ۡنَٖ
َ
ُ أ  سػورةمن  124{ آية  ٱَّللٍّ

َٰذِ  األنعاـ، ىكذا: ]  .2[ ۚۦٓ ِٝ رَِشةَل

ۥقولػو تعػاىل: }  (4 ُٝ ٍَ ِٔ َوِٛۡػـ ۡـ
ِ٘ٚ زُُٖـَيِ ٱِلٍّ ۡدََنَٰ 

َ
 سػورةمػن  20{ آيػة  أ
 .3[ ِٝۦَوِٛۡػٍِ  ا١تلمل، ىكذا: ]

دۡ قولو تعاىل: }  (5
َ
ۥأ ُٝ ٍَ ِٔ َوِٛۡػـ ۡ

ِ٘ٚ زَُُٖيِ ٱِلٍّ ۥ ََنَٰ  ُٝ مػن  20{ آيػة  َوزَُُٖسـ
ِ  ِٝۦَوِٛۡػٍِ  ا١تلمل، ىكذا: ] سورة  .4[ ِٝۦَوزُُٖس

 ىي: ،ألفاظ ثالثةىاء الكناية مع صلتها بواو لفظية يف  بضم أبو جعفر قرأ - ث

ِۚۦٓ قولػػو تعػػاىل: }   (1 ۡمـــرِه
َ
ـِــُو أ َٰٖ َ َب الطػػػالؽ،  سػػورةمػػن  3{ آيػػة  إِنٍّ ٱَّللٍّ

ِوٌ ذا: ] ىك َٰٖ ۡمرَ  َب
َ
 .5[ ۚۥٓ هُ أ

ََٰرّبِ قولػو تعػاىل: }  (2  اللخػرؼ، ىكػذا: ] سػورةمػن  88{ آيػة  َورِيِِٖٝۦ َح
 .6[ ۥُٝ َورِيَٖ 

ِـُرونَ قولو تعػاىل: }  (3 ٍَٰ ـرِهَ ٱَٕۡك َْ َّٗ ُٛـ٠رِهِۦ َولَـ٠ۡ  ذِ ُ٘  ُ مػن  8{ آيػة  َوٱَّللٍّ
ٞ  الصف، ىكذا: ] سورة ّٗ ذِ  .7[ ۥهُ ٠ُٛرَ  ُ٘

َّ لكنايػػة تػػاء تأنيػػث منصػػوبة، يف قولػػو تعػػاىل: } ب بػػداؿ ىػػاء اأبػػو جعفػػر قػػرأ  - ج ـِـ َٰل ُُكَّ َز
 ّٞٗ ُرو ۡٓ َ٘  َّ ِ ۥ ِنَٜد َرّب ُٝ  .8[َشّحَِبحً اإلسراء، ىكذا: ] سورةمن  38{ آية  ةََكَن َشّحُِب

                                                 
، فيترتب عمى ذلك كسر هاء الكناية هذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والهاء وزيادة ألح بعد الالم أبو جعفرقرأ  1

 .وذلك لمناسبة كسر التاء
، فيترتب عمى ذلك كسر هاء الكناية سر التاء والهاء وزيادة ألح بعد الالمهذا الموض  بالجم ، أي بك أبو جعفرقرأ  2

 .وذلك لمناسبة كسر التاء
 .فاء والهاء، فيترتب عمى ذلك كسر هاء الكناية وذلك لمناسبة كسر الفاءهذا الموض  بكسر ال أبو جعفرقرأ  3
 .ذلك كسر هاء الكناية وذلك لمناسبة كسر الثاء الثاء الثانية والهاء، فيترتب عمىهذا الموض  بكسر  أبو جعفرقرأ  4
 .وفتح الراء، فيترتب عمى ذلك ضم هاء الكناية وذلك لمناسبة فتح الراء بتنوين ال ين لموض هذا ا أبو جعفرقرأ  5
 .بفتح الالم، فيترتب عمى ذلك ضم هاء الكناية وذلك لمناسبة فتح الالم أبو جعفرقرأ  6
فتح  فيترتب عمى ذلك ضم هاء الكناية وذلك لمناسبة وفتح الراء، بتنوين الضم لمميم، لموض هذا ا أبو جعفرقرأ  7

 .ت وتفخيم الراء واإلدغام جميالراء
 ل يخفى فتح الهمزة. 8
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َّ يف قولػو تعػاىل: } ، دوف صػلةقرأ أبو جعفر بضم ىاء الكناية  - ح َٜـ َٜة َوَبۡح َٜ ٔۡ ثَۡح ٌَۡۡصَه
ۥَم٠ِۡندّٗ  ُٝ ٍُ َٛخ  ا َلٍّ ُُنِٖۡ

َ
ُٚ َوََلٓ أ ـىكػذا: ] ،اإلسػراء سػورةمػن  38{ آيػة  ََنۡ ٍۡ  ُٝ َلٍّ ُُنِٖۡ

 ُٚ  .1[ََنۡ

َخةهُ قرأ ابن ورداف: قولو تعاىل: }  - خ
َ
ٝۡ َوأ رِۡص

َ
 36األعػراؼ، وآيػة  سورةمن  111{ آية  أ

رِۡصِٝ ، ىكػذا: ] بكسر ا٢تاء دوف صلةالشعراء،  سورةمن 
َ
َخـةهُ  أ

َ
[؛ أمػا ابػن ٚتػاز:  َوأ

رِۡصِٝ ىكذا: ]  ،صلةال معاء بكسر ا٢تفقرأ 
َ
َخةهُ أ

َ
 [. ۦ َوأ

َّ قرأ ابن ورداف: قولو تعاىل: }  - د ِ ه ْوَل 
ُ
ِٝ ٌَأ ِۡ  النػور، ب سػكاف سػورةمن  52آية  2{ َوَيذٍّ

َّ َوَيذٍِِّـ، ىكذا: ] ا٢تاء دوف صلة ب سكاف ْوَل هِـ
ُ
بكسػر [؛ أمػا ابػن ٚتػاز: فقػرأ  ٝۡ ٌَأ

ْوَل  َوَيذٍِِّ ىكذا: ]  صلةال معا٢تاء 
ُ
َّ ِٝۦ ٌَأ ِ  [. ه

َهــةمٞ قػرأ ابػػن ورداف: قولػػو تعػػاىل: }  - ذ ـَ ــة  َٙ ُٓ تِي
ۡ
ــةَل ََل يَأ ــة  َُ َٙ دُُس

ۡ
دُۡرزََُةٛـِـِٝۦٓ إَِلٍّ َججٍّد

وِيٖـِـِٝۦ
ۡ
ــةَل ََل  ، ىكػػذا: ]بكسػػر ا٢تػػاء دوف صػػلة، يوسػػفسػػورة مػػن  37{ آيػػة  ثَِذأ َُ
َهةمٞ ةيَ  ـَ ة  َٙ ُٓ ة دُۡرزََُةِِٛٝ إَِلٍّ َججٍّة تِي َٙ  .[ وِيِِٖٝۦةثِذَ دُُس

ٗۡ  أ ابػن ورداف: قولػو تعػاىل: } قر  - ر ُٝ َُٕس ُرواْ يَۡرَؽ ُٓ اللمػر،  سػورةمػن  7{ آيػة  ِإَون تَۡظ
ُٝ بضم ا٢تاء مع الصلة، ىكذا: ]  ُرواْ يَۡرَؽ ُٓ ُٗ  ۥِإَون تَۡظ [، أما ابن ٚتػاز: فقػرأ  ۥ  َُٕس

ُٗ ىكذا: ]  صلة دوفا٢تاء ب سكاف  ٝۡ َُٕس ُرواْ يَۡرَؽ ُٓ  [. ۥ  ِإَون تَۡظ

ٗۡ قولػو تعػاىل: }  اإلمػاـ حفصػاً يف أبو جعفػرماـ وافق اال مالحظة: ِٟـ ٝۡ إَِِلۡ ِِٕۡـ
َ
النمػل،  سػورةمػن  28{ آيػة  ٌَد

ۥحيث قرأ ب سكاف ىاء الكناية، ىكذا: ]  ُٗ ِٟ ٝۡ إَِِلۡ ِِٕۡ
َ
 .[ ٌَد

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 فاء.ال أبو جعفر هذا الموض  بإسكانقرأ  1
ِٝ قرأ أبو جعفر بكسر القاح في ) 2 ِۡ  (.َوَيذٍّ
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 ضميرباب ىاء ال
ــ٠َ يف )  ضػػمَت الغائػػب أبػػو جعفػػرأسػػكن اإلمػػاـ       أو فػػاء، أو الـ بعػػد واو،  اللفظػػة إذا وقعػػت ( ِهَ ؛  ُٞ

٠َ زائدة، ٨تو: }  ۡٞ ٠َ ذَ ،  ۡهَ وَ ،  َو َ ،  َذّۡهَ ،  ٟۡ ٠َ ل ٟۡ  ، َ  .1{ ّۡهَ ل

 -:ويُلحق بذلك
٠َ ) إذا وقعت - أ ٍّٔ بعػد ) (ُٞ ِٙـ ـ(، ومل يػرد ذلػك إال يف قولػو تعػاىل: } يُ ۡٞ  ٍّٔ ِٙـ ن يُ

َ
ۡو ََل يَۡصـَذِفيُم أ

َ
٠َ أ

ۥ ثَِٕۡۡهۡدِل   ُٝ ٔۡ َوِِلَّ ِٖ ۡٙ   وصاًل: ب سػكاف ا٢تػاء، حيث قرأ ىذا ا١توضع بقرةال سورةمن  282{ آية  ٌَُٖۡي
 .-كحفص- بالضمفقرأىا ابتداًء: أما ، كمنهجو يف ىذا الباب

٠َ ) إذا وقعت - ب ٍّٗ بعد ) (ُٞ ۡجَية ك إال يف قولو تعػاىل: } ػػػػ(، ومل يرد ذلُث ةِ ٱلَّ َتََٰم ٱۡحََي٠َٰ َ٘  ُٝ ۡهَجَٰ ذٍّ ٍّ٘  ٚ َٙ َْ

َٚ ٱ ِ٘ حِ  َٙ ٠َ ي٠ََۡم ٱَِِٕۡحَٰ ۡٞ  ٍّٗ َٚ ُث ۡعََضِي ُٙ ۡ ذا ا١توضػع ػػػػػػػػػػػرأ ىػػػث قػػػػػػػػػػػػيػػػػالقصػص، ح سػورةمن  61{ آية  ل
 .-كحفص- بالضمفقرأىا ابتداًء: أما ، كمنهجو يف ىذا الباب  وصاًل: ب سكاف ا٢تاء

 
 باب أحكاـ النوف الساكنة والتنوين

 وىذا الباب يف ٣تملو مطابق ألحكاـ اإلماـ حفص إال فيما يلي:
 عنػػد كػػل مػػن ا٠تػػاء  مػػع الغنػػة اإلمػػاـ أبػػو جعفػػر مػػن بػػُت القػػراء ب خفػػاء النػػوف السػػاكنة أو التنػػوين انفػػرد

ٚٙوالغػُت، وذلػك ٨تػو }  ٚٙ ،َخۡظَيحِ  ِ٘ ِ ّ٘   ً َٰ ٚٙ ،ِخَل ِ ّ٘   
ّٔ ٚٙ ،ِى ٞ  ،َدۡيِ  ِ٘ ۡيٍَِرة َ٘ ِٓيم ۬ٙ ،َخۡيٞ ۬ٙ  َو  ،َخجِـيٍ  َظ

۬ٙ ،َدــۡيَ  ۬ٙ َُــ٠َۡلّٗ  الثػػة مواضػع فقرأىػػا ب ظهػػار النػوف السػػاكنة، وا١تواضػػع {، واسػػتثٍت لػو ث َدــۡيِهِۦ َظــِدير 
ٚۡ َىِٜيًّةقولو تعاىل: } الثالثة ىي:  ـحُ قولػو تعػاىل: } ، النسػاءسػورة مػن  135آية  { يَُس َِ َٜۡخِٜ ُٙ ۡ  { َوٱل

ٜۡيُِؾ٠نَ قولو تعاىل: } ا١تائدة، سورة من  3آية   .اإلسراء سورةمن  51آية  { ٌََصُح
  َراق  يف الػراء مػن قولػو تعػاىل: )  النػوف أبو جعفػرأدغم اإلماـ  ٚۡ ـ َ٘  َٔ القيامػة،  سػورةمػن  27( آيػة  َورِيـ

ٚ رٍّ ىكذا: ) َ٘  َٔ  (، ألنو ال يسكت يف ىذا ا١توضع ٥تالفاً يف ذلك اإلماـ حفص.اق  َورِي
  النػػوف أو إخفاؤىػا وذلػػك ، ولػو بعػد ذلػػك إمػا إدغػاـ بعػض ا١تواضػػع ب سػكاف النػػوف أبػػو جعفػرقػرأ اإلمػاـ

ومػا يهمنػا يف ىػذا العامػة مػن أحكػاـ النػوف السػاكنة والتنػوين، وىػي منتشػرة يف الفػرش،  حسب القواعد
 ىي: ألفاظة بعاٞتانب ىو س
زَنلٞ } قولو تعاىل:  .1  األنعاـ. سورةمن  114{ آية  ُ٘

                                                 

َ ) :ل ُيمح  بهذا الباب قوله تعالى 1 ٠َ ٱۡحَِديِر ي ٟۡ َ  .ميرل ض ،  نه اسم ظاهرلقمان سورة من 6آية ( ۡظََتِي ل
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 سػػورةمػػن  65آيػػة ، و األنعػػاـ سػػورةمػػن  139آيػػة  1{ُســٚ دَ ِإَون  }قولػػو تعػػاىل:  .2
 .األنفاؿ سورةمن  66آية و  األنفاؿ،

ن  }قولػػو تعػػاىل:  .3
َ
 سػػورةمػػن  67آيػػة و  ،األنعػػاـ سػػورةمػػن  145آيػػة  2{ُســ٠َن دَ أ

 األحلاب. سورةمن  36األنفاؿ، وآية 
ُٜ  }قولو تعاىل:  .4 ٍَّظةُٓء  ـۨ َذ ٚ ن َ٘  يوسف. سورةمن  111آية  3{ ِِج 
َِ   }قولو تعاىل:  .5

ُٝ ِي ٱۡۡلَٖۡ ِۡص ّٓ َٜ ۡرهُ ُج ِ ّٙ َه ٚ جَّ َ٘  يس. سورةمن  68آية  4{ َو
ٚ يَ  }تعاىل: قولو  .6 َ٘ َو 

َ
 اللخرؼ. سورةمن  18آية  5{ جَظُداْ ِي ٱۡحَِٖۡيحِ أ

 اللخرؼ. سورةمن  19آية  6{ ٱلرٍِّنَٰمۡح دَ ٜنِ  }قولو تعاىل:  .7
 

  التنػػوين أو قلبػػو أو إخفػػاؤه فيمػػا ، ولػػو بعػػد ذلػػك إمػا إدغػػاـ بعػػض ا١تواضػع بػػالتنوين أبػػو جعفػػرقػرأ اإلمػػاـ
 اـ النوف الساكنة والتنوين، وما يهمنا يف ىذا اٞتانب ىو:بعده، حسب القواعد العامة من أحك

 ، وىي:عشرةبعض ا١تواضع قرأىا باإلدغاـ، وعددىا  - أ
 (.ُتموضعبقرة، )ال سورةمن  197آية  {َوََل  َوََل ٌُُص٠قٞ  َرٌَرٞ ٌَََل قولو تعاىل: }  .1
جِيّٗ قولو تعاىل: }  .2  .اإلسراء سورةمن  43آية  { يَُصّجِطُ  ٤٣ا َْ
٠دّٗ }  قولو تعاىل: .3 ُٙ ۡغَدََٰت وَ ا َوَث

َ
 الفرقاف. سورةمن  38آية {  أ

٠دّٗ قولو تعاىل: }  .4 ُٙ  العنكبوت. سورةمن  38آية {  ا َوَُدَوَث
َّٕ قولو تعاىل: }  .5 ا   النجم. سورةمن  51آية  7{ ََّلَٰ ـ٠ََعدّٗ
ٞ َّٛ قولو تعاىل: }  .6 ّٗ ذِ  الصف. سورةمن  8آية  8{ ۥهُ ٠رَ ُ٘
َٛػةرّٗ قولو تعاىل: }  .7

َ
ِ   اأ  الصف. سورةمن  14آية {  َّلّلٍّ

ۡىَلََٰلّٗ َشَلَِٰصَلّٗ وَ قولو تعاىل: }  .8
َ
 اإلنساف. سورةمن  4آية {  أ

ِّ٘ ٠ََُارِيرّٗ قولو تعاىل: }  .9  اإلنساف. سورةمن  16آية {  ٚا 
                                                 

 .قرأ الموض  الثاني من سورة ا نفال بالفاء بدًل من الواو، هكذا )فإن( 1
 قرأ )يكون( بالتاء بدًل من الياء. 2
سكان الياء قبمها، ساكنة، وزيادة نون تخفيح الجيمبقرأ )فنجي(  3  .وا 
 ( بإسكان النون.قرأ )ننكسه 4
 قرأ )ينشأ( بإسكان النون. 5

 .الباء، وحذح ا لح، وفتح الدال  منبنون ساكنة بدلً قرأ )عباد(  6

 .(باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبمها)في  بالتفصيل وشرحه هذا الموض  تم الحديث عنسي 7
 .خيم الراء جميت وتفبفتح الراء، وضم الهاء، والصمة بواو لفظيةقرأ )نورم(  8
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 ، وىي:ٙتانيةقرأىا باإلخفاء، وعددىا  األلفاظبعض  - ب
 بقرة.ال سورةمن  197آية  { ِي ٱۡحَّشِ   ِصَدالٞ  َوََل قولو تعاىل: }  .1
ةَكّٗ َصَهََل ََلُۥ َِشۡ  قولو تعاىل: } .2 َٙ ۚٓ   ذِي ة َٙ ُٟ َٰ  األعراؼ. سورةمن  191آية  1{ َءادَى
نٍّ ٱ }قولو تعاىل:  .3

َ
َ ُم٠َ َوأ ۡيدَ  ٚٞ ِّٞ َّللٍّ َْ  َٚ ِرِي ٍَٰ َك

 األنفاؿ. سورةمن  18آية  2{ ٱٕۡ
٠دّٗ  }قولو تعاىل:  .4 ُٙ ْ َث ُروا ٍَ  ىود. سورةمن  68{ آية  ا َز
 .الكهفسورة من  1{ آية  ةّٗٙ َرّيِ  ١ ةِن٠َصّٗ  }قولو تعاىل:  .5
ُٗ  َٕهِۡۡبَةّٗ   }قولػو تعػاىل:  .6 ـة ِي  ۥتَۡصِِيُس ٍّٙ  21آيػة النحػل، و سػورة مػن  66آيػة  3{ ّمِ

 .ا١تؤمنوفسورة من 
٠دّٗ  }قولو تعاىل:  .7 ُٙ ةَوَث َٙ  النجم. سورةمن  51{ آية  ا َذ
 اإلنساف. سورةمن  15آية {  ا٠ََُارِيرّٗ  ١٥ ا٠ََُارِيرّٗ قولو تعاىل: }  .8

 ؾ موضعاف قرأمها باإلقالب، ومها:ىنا - ت
ــ قولػو تعػاىل: } .1 ّٜٗ َٰ ۡوَث

َ
ب أ ةَ ــ٠َدٍّ ٍّ٘ ُٗ  ة  َُٜس ۡجَيــة   ۥثَۡحــ ةِ ٱلَّ  سػػورةمػن  25آيػة  4{ ِي ٱۡحََيــ٠َٰ

 العنكبوت.
ة }قولػو تعػاىل:  .2 َ٘ ِػيَجح   َو َّ٘  ِٚ٘ ۥ  ُٗ َصََٰجُس

َ
ۥ أ ُٗ يۡـِديُس

َ
َصـَجۡخ خ َْ ة  َٙ ِ  31آيػة  5{ ث

 الشورى. سورةمن 
 

  بالسػػكت علػػى اٟتػػروؼ ا١تقطعػػة يف بدايػػة السػػور، ويلػػـل ذلػػك عػػدـ إخفػػاء بعػػض جعفػػر قػػرأ اإلمػػاـ أبػػو
 وما يهمنا يف ىذا اٞتانب ىو:اإلخفاء،  ٦تا جيوز فيو، اٟتروؼ

ٟيٓهٓع يف لفظ }  - أ ـْٓ  { من قولو تعاىل: }  ْٓ َّ  ١ ٓع  ٓه  ي  ٟ  ـُر رَۡۡحَـِخ َرّبِـ ْۡ مػن  1{ آيػة  ذِ
عنػد الصػاد، وقػد سػبق اٟتػديث عػن ذلػك يف ( ُتع)ال نوف إخفاءعدـ مرًن، أليب جعفر  سورة

 باب ا١تد والقصر.

                                                 
سكان الراء ،بكسر الشينقرأ )ُشَركاء(  1 ، ول وتنوين الكاح بالفتح، م  حذح ا لح والهمزةت ويقح بمد العوض ،وا 

 .يخفى ترقي  الراء
 .بفتح الدالوقرأ )كيد(  بفتح الواو، وتشديد الهاء، وتنوين النونتقرأ )موهن(  2
 قرأ )نسقيكم( بالتاء بدًل من النون. 3

 أ )بيِنكم( بفتح النون.قر  4
 .بحذح الفاءقرأ )فبما(  5
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ــ{ مػػن قولػو تعػاىل: }  ـــٓسۚٓ يف لفػظ }  - ب ۚٓـ  ــۡرَءانِ  ٓس  ُِ َٰــُخ ٱٕۡ َّ َءاَح سػػورة مػن  1{ آيػة  دِٖۡــ
 تاء.عند ال( ُتس)ال نوف إخفاءعدـ ، أليب جعفر النمل

ٗٓ يف لفظ }  - ت َٓ  ١ظ َزَٰ  ٢ َٓ  ٓص  ٓن   ١ ٗٓ  ظ  { من قولو تعاىل: }  ٓنٓص َْ َّ َّ ي٠ُِ  إَِِلۡ ِ { آية  ل
عػػدـ إخفػػاء نػػوف و عػػدـ إخفػػاء نػػوف )العػػُت( عنػػد السػػُت، الشػػورى، أليب جعفػػر  سػػورةمػػن  1

 ، وقد سبق اٟتديث عن ذلك يف باب ا١تد والقصر.)السُت( عند القاؼ
 

 السكتباب 
 نهػا ترؾ أبو جعفر السكتات الواجبة عند حفص، مع األخذ بعػُت االعتبػار أنػو يػدغم مػا يصػلح م

ٚ رٍّ ،  انَ ثَٔ رٍّ لإلدغاـ وذلك يف: }   {، لتوفر شروط اإلدغاـ فيهما. اق  َ٘

  ـ ا  ، ٨تػو: } ح السػورػػػيف فوات -اٟتروؼ ا١تقطعة-سكت أبو جعفر على حروؼ ا٢تجاء ،  ٓع  ٙٓ  ـٕٓ 
ـ ا  ،  ٗٓ  ٕٓ   ا   ۚٓـٕٓ  ـ ا  ،  ر  ۚٓٙٓ  ـٕٓ  ــ  ،  ر  ـْٓ  ،  ٗٓ  ٓص  ـ،  ٓع  ٓه  ي  ٟ  ۚٓ،  ٓس  يـ ،  ٝ  ـ  لػـل ذلػك عػدـ إدغػاـ وي{،  ٓص 

نػوف )السػُت( يف اٟتروؼ ا١تقطعة يف بعضها البعض ٦تا جيػوز فيػو اإلدغػاـ، وذلػك ٨تػو عػدـ إدغػاـ 
ــ  من قولو تعاىل: }  ا١تيم مػن قولػو تعػاىل:  مػيم )الػالـ( يف ا١تػيم{، وكػذلك ٨تػو عػدـ إدغػاـ  ٗٓ  ٓص 
 .{ ٗٓ  ٕٓ   ا  } 

أوائل السور، أنو يبُت بو أف اٟتروؼ كلهػا جعفر على اٟتروؼ ا١تقطعة يف  سكت عند أيبالوجو و 
 .ليست للمعاين كاألدوات لألٝتاء واألفعاؿ بل مفصولة وإف اتصلت رٝتاً وليست مؤتلفة

 
 والسكت الوقفؽ بُت و الفر 

 زمن الوقف أطوؿ من زمن السكت. (1
 الوقف يتنفس معو القارئ، أما السكت فال يتنفس معو. (2
أمػا الوقػف فيجػوز للقػارئ أف يقػف علػى أي كلمػة مػا مل خيػل  السكت ال جيوز إال عن طريق الروايػة، (3

 با١تعٌت.
 جيوز يف الوقف أف تستأنف القراءة ٔتا قبل ا١توضع ا١توقوؼ عليو، أما السكت فال جيوز معو ذلك. (4
 الوقف ال يكوف إال على كلمة، أما السكت فيكوف على كلمة أو حرؼ. (5

 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
 



 أصوؿ قراءة أبي جعفر المدني                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 37      

 

 

 همزال
 :1قاؿ الداين يف أرجوزتومن ا١تعلـو أف ا٢تملة فيها ثقل يف نطقها، لذلك ٗتلصت منها العرب بعدة أشكاؿ، 

 ألنو حرؼ شديد صعب               و كلفة وتعب ػػيػػوا٢تمل ف
 وة اعتمادِ ػػدره وقػػمن ص               تهاد ػػاجػػخيرجو الناطق ب

 إذ ىو كالسعلة والتهوعْ                ْع ػػطػنػػتػػة والػػفػلػػعيبو الكػػي
 باٞتعل بُت بُت والتبديل             لذاؾ فيو النقل والتسهيل 

 افػػمػػلػػػعػػػػذاؾ يػػد بػػػواحػػل              ر مها لقباف ػػبػػنػػل والػػمػػوا٢ت
 النرب تعبَت عن التخفيف             وقاؿ أىل العلم باٟتروؼ 

 تخلص والتغيَت الذي يطرأ على ا٢تملة يتلخص يف اآل :وأنواع ال
حَ ، ٨تو )ىو نطق ا٢تملة بُت ا٢تملة وبُت حرؼ ا١تد اجملانس ٟتركتها :التسهيل ٍّٙ ِ ن

َ
َٰ ) تصبح: (أ

َ
حَ ۫ى أ ٍّٙ). 

ِِتَ ، ٨تو )من جنس حركة ما قبلها اً ىو إبداؿ ا٢تملة حرف :داؿػػػػاإلب
ۡ
 .(ِِتَ ةيَ ، تصبح: )(يَأ

ءُ ، ٨تو )قبلها مع حذؼ ا٢تملةالذي كن ا نقل حركة مهلة القطع إىل السىو  :لػػقػػنػػػػػػػػػال ۡٔ ِ ُٔ ، تصبح: )(ّ٘ ِ ّ٘ ٘۬). 
ۚٓ  ُٔ دََط ، ٨تو )ىو عدـ نطق ا٢تملة بالكلية، بشروطها :ذؼػحػال ة َٞ ۚٓ  دََط ، تصبح: )(٠ ة َٞ ٠ۡ). 
 

 مل يف كلمتُت متتاليتُت.قد يأ  ا٢تمل يف كلمة وقد تكوف ىذه ا٢تملة ساكنة أو متحركة، وقد يأ  ا٢ت
 

 باب الهمز المفرد
 ىو ا٢تمل الذي مل جياور مثلو، وىو إما ساكن أو متحرؾ.

 :2الهمز المفرد الساكن -:أولً 
 للكلمػػة مػػد مػػن جػػنس حركػػة مػػا قبلهػػا سػػواء كانػػت فػػاءً  حػػرؼ كػػل مهػػلة سػػاكنة  أبػػو جعفػػر أبػػدؿ اإلمػػاـ      

٠ُٜنَ ]  :٨تو ِ٘ ُم٠ن  ؛  يُۡد
ۡ
أ ُٙ ؛  َ٘ َ ل

ۡ
ُمرۡ ؛  ٠نَ دَد

ۡ
َٚ  ؛ َوأ ِٙ ِي ٱۡؤدُ َٜة   ؛ ٱَّلٍّ ِ َدى ٱاۡت ُٟ ۡ ُۡۡذـ٠ِ   ؛ ٱل َِٰت  ٱ ـَمََٰن ةَٓءَٛـة  ؛ ٱلصٍّ َِ ِٕ

َٜة ؛ ٱاۡخِ  ِ ُِط ٱاۡت ُۡۡذ٠ِ   ؛ َحََٰطَٰٖ ۥ؛  ٌِرَۡن٠ُۡن ٱ ُٝ وِيُٖ
ۡ
َوىَٰ ؛  دَأ

ۡ
أ َٙ ۡ ُس : ] للكلمػة ٨تػوأو عينػاً [   ۡدد٠ُنَ يُ ؛  ٱل

ۡ
أ  ؛ ٱلـرٍّ

س  
ۡ
أ َّ  ؛ َوبِۡئ   ؛ لُۡدلُدٞ  ؛ َْ َ َٜة ؛ ثِۡئَس  ؛ ُشۡدل ُش

ۡ
ٌَحٞ ؛  ٱَّّلِاُۡت  ؛ ثَأ

ۡ
َٛة : ]٨تػو أو المػاً للكلمػة [ َرأ

ۡ
َٜة ؛ َذَرخ  ؛ ِصۡب

َٜة  ؛  ِطۡئ
ۡ
َٛة؛  ٱَُۡرأ

ۡ
نَظد

َ
 .[ أ

                                                 
 بالتجويد الديانات وعقد القراءات وأصول والرواة القراء أسماء عمى المنبهة ا رجوزة عثمان الداني، عمرو أبو 1

 .( هم1420والتوزي ،  لمنشر الم ني دار الرياض، ) والدللت،
 توفى (.ٱ) من  :بأحد ا حرح السبعة التالية وهي اً كون مسبوقمن عالمة الهمز المفرد الساكن في القرآن أن ي 2
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٠نَ ةدَ  ؛ ُم٠ن  ةَ٘ ف ذا جاء ا٢تمل بعد فتحة أبدلو ألفػاً، ٨تػو: }  ُٙ َ َٜة   ؛ َواُمرۡ  ؛ ل ِ َدى ٱاد ُٟ ۡ ةَٓءَٛة ٱ ؛ ٱل َِ  ؛س  َكَ  ؛ تِ إِ
َٜةةثَ  ؛ ُس اٱلرٍّ  ۥةدَ ؛  اٱُۡرَ  ؛ َٛةاَذرَ  ؛ ُش ُٝ َٙ ؛  وِيُٖ ۡ نظَ ؛  ٌَحٞ ارَ ؛  َوىَٰ ةٱل

َ
{، وإذا جػاء بعػد ضػمة أبدلػو واواً ٨تػو:  َٛةةأ

٠ُٜنَ ٠يُ }  ُِط ٱ ؛ ِ٘ َٜةوَحََٰطَٰٖ ِ ُ  ؛ د٠ُِ  وٌِرَۡن٠ُۡن ٱ ؛ د َّ ٠ُشـ ؛ لُدٞ ٠ل َ {، وإذا جػاء بعػد كسػرة أبدلػو يػاًء  دُـ٠نَ ٠يُ ؛  ل
ِي ٱ ٨تو: } َٚ يٱَّلٍّ ِٙ َِٰت  ٱ ؛ ُذ َمََٰن ِ  ؛ َوبِي   ؛ ُذ٠ِ  يٱلصٍّ َٜة ؛ ُت يٱَّلِّ  ؛ َس حث  {. َٜةحطِ  ؛ ِصي

ۢنجِ ٦تا سبق لفظاف ومها: }  واستثني لو
َ
ُٗ بۡ أ ُٗ و }  البقػرة سػورةمػن  33آية  { ۥُٟ ُٟ  سػورةمػن  51آيػة  { ۥَوَٛبِّۡب

 .القمر سورةمن  28اٟتجر و آية 
ــ٠َۡف يُ أمػػا يف ٨تػػو: }  ُ َوَش ُٗ ٱَّللٍّ ُٟ ــُب ِ ا١تائػػدة، فهػػي متحركػػة وغػػَت مبدلػػة وال تتبػػع ىػػذا  سػػورةمػػن  14آيػػة {  جَّج

 .القسم
 

 -:تنبيو
َٚ يف حاؿ إبداؿ ا٢تمل ا١تفرد أليب جعفر يف ٨تو: )       ِٙ ِي ٱۡؤدُ ِي ٱ( واليت تقػرأ: )  ٱَّلٍّ َٚ يـٱَّلٍّ ِٙ (، فػ ف اليػاء  ُذ

ِيا١تنطوقة ىنا ليست ياء )  وصػالً اللتقػاء السػاكنُت، وإاػا ىػي اليػاء ا١تبدلػة، وكػذلك عنػد  ( ألهنػا حػذفت ٱَّلٍّ
َٜة  إبداؿ ا٢تملة يف ٨تو: )  ِ َدى ٱاۡت ُٟ ۡ َٜـة  ( واليت تقرأ: ) ٱل ِ َدى ٱاد ُٟ ۡ ت ألػف ػػػػػػػسػػػيػػوقة ىنػا لػػػػ(، فػ ف األلػف ا١تنط ٱل

َُٟدى)  ۡ َٜةومثػل ذلػك يف: ) ( ألهنا حذفت وصاًل اللتقاء الساكنُت، وإاا ىي األلف ا١تبدلة،  ٱل ِ ُِط ٱاۡت (  َحََٰطَٰٖ
ُِط ٱواليت تقرأ: )  َٜةوَحََٰطَٰٖ ِ  (. د

 
 المفرد الساكنفي  جعفر أبيخاصة لإلماـ  ألفاظ

 ( من ةَورِۡءيّٗ  لفظ ،)  { :قولو تعػاىل ُٗ َثَٰسّٗ  ۥُٞ
َ
ُٚ أ ۡظَص

َ
مػرًن، فقػد قػرأه  سػورةمػن  74آيػة {  ةَورِّيّٗـة أ

، وسػػبب ذلػػك  الػػيت بعػػدىا فتصػػبح يػػاًء مشػػددة مفتوحػػةب بػػداؿ ا٢تمػػلة يػػاء وإدغامهػػا يفأبػػو جعفػػر 
متمػػػاثالف: األوؿ ومهػػػا  أف مػػا قبػػػل ىػػػذا ا٢تمػػػل متحػػرؾ بالكسػػػر وعنػػػدىا ٕتتمػػػع يف الكلمػػة يػػػاءاف،

سػػػػاكن والثػػػػاين متحػػػػرؾ، فيػػػػدغم السػػػػاكن يف ا١تتحػػػػرؾ، وذلػػػػك حسػػػػب القواعػػػػد العامػػػػة يف علػػػػم 
 .التجويد

 ( وقػد  رُۡءَحَٰيَ ؛  لرَّۡءيَةٱ؛  رُۡءيَةكَ  لفػظ ،) َُٰجـٍََّّ ََل }  :قولػو تعػاىليف  ( رُۡءيَـةكَ لفػظ ) ورد َُـةَل َح
ُػۡع ُريٍّ  ِۡ َّ َت ِ َٰ إِۡخ٠َد }  :قولػو تعػاىليف  ( ٱلرَّۡءيَـةلفظ ) ورد و  يوسف، سورةمن  5آية {  ةَك لََعَ

 ُٗ ُٜذ ُْ ونَ  ۥإِن  َٜ } : قولػو تعػاىلو يوسف،  سورةمن  43 آية{  لِٖرَّۡءيَة َتۡهُۡبُ ة َصَهٖۡ َ٘ ٍّٕـِ  َو يٍّـة ٱ ة ٱلرَّ
َٜحّٗ  َّ إَِلٍّ ٌِۡذ َرۡيَجَٰ

َ
ٍّٜةِس  أ يٍّ }  :قولػو تعػاىلاإلسػراء، و  سػورةمن  60آية {  ِّٕٖ َُۡخ ٱلرَّ ۚٓ َُۡد َغدٍّ آيػة {  ة

ُ رَُش٠ََلُ }  :قولػو تعػاىلو  الصػافات، سػورةمن  105 ۡد َغَدَق ٱَّللٍّ َِ يٍّـةٍّٕ ِ   ٱلرَّ َّ مػن  27آيػة {  ثِـۡۡحَ
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ــيَ  )لفػػظ ورد الفػػتح، و  سػػورة ــ}  :قولػػو تعػػاىليف  ( رُۡءَحَٰ َٰ ــ٠ِ  ِي ُرحٍّ ۡذُذ
َ
 سػػورةمػػن  43 آيػػة{ َي أ

ُٔ }  :قولو تعاىليوسف، و  َٰ َهََٰذا دَةوِي ُٔ ِ٘ٚ  يَ ُرحٍّ  .يوسف سورةمن  100آية {  َرۡج
قلػب ىػذه الػواو يػاًء  مثواواً،  فيهػا  بػداؿ ا٢تمػل السػاكنحيث قرأ أبػو جعفػر ىػذه األلفػاظ الثالثػة ب

ليػػاء الػػيت بعػػدىا وذلػػك عمػػالً بالقاعػػدة ا١تقػػررة وىػػي: " إذا اجتمعػػت الػػواو واليػػاء يف  دغمهػػا يف اأو 
 كلمة وسبقت الواو الياء وكانت ساكنة تقلب الواو ياًء وتدغم الياء يف الياء".

  ( ٠ِيٓ  ٔۡ َوُت (، حيػث ورد لفػظ ) ٠ِيِٝ  ٔۡ ُت ؛  ٠ِيٓ  ٔۡ َوُت لفظ  )قولػو تعػاىل يف:  { ُٟ ٜۡ ِ٘ ٚ تََظةُٓء  َ٘ ٍّٚ دُرِِۡج 
ٚ تََظةُٓء   وِي٠ َودُ  َ٘  َّ }  :قولػو تعػاىليف  ( ٠ِيـِٝ  ٔۡ ُت  لفػظ )ورد و  ،األحػلاب سورةمن  51آية  { إَِِلۡ

  ٍِّٕ ا٢تمػل السػاكن يف  ا١تعػارج، فلإلمػاـ أيب جعفػر إبػداؿ سػورةمػن  13آيػة  { وِيـِٝ ٠ دُ َوٌَِػيَٖذِِٝ ٱ
 فلػو فقػطاف، واو  تػُتٕتتمػع يف الكلم وعنػدىا ضػم، ألف ما قبل ىذا ا٢تمػل متحػرؾ بالاللفظُت واواً 
 .إظهارىما

 
 

اإلمػػػاـ أبػػػو جعفػػػر ال يبػػػدؿ ا٢تمػػػل السػػػاكن إال إذا كػػػاف سػػػكونو أصػػػلياً، سػػػوءا كػػػاف يف منتصػػػف  :0مالحظػػػة
 ،ٱۡۡلَةرِئُ ، َوُتۡۡبِئُ الكلمة أـ يف آخرىا، أما إذا كاف سكوف ىذا ا٢تمل عارضاً فال يبدلو، كما لػو وقػف علػى ) 

  ،إ  َۡحَ  ،ٱۡمرِي  
َ
أ َج٠ٍّ ُ٘). 

 
التقػاء السػاكنُت،  الػتخلص مػن ، وٖتػرؾ ألجػلسكوناً أصػلياً اإلماـ أبو جعفر يبدؿ ا٢تمل الساكن  :2مالحظة

ُ يََظإِ  وذلك يف: ) ، حيث يبدلو ألفػاً حػاؿ الوقػف فقػط، أمػا وصػالً فػال إبػداؿ الشورى سورةمن  24آية (  ٱَّللٍّ
 فيو.
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ويػأ  بعػد سػاكن صػحيح، وبعػد األلػف، وبعػد  -بعػد سػاكن:( متوسط ال) الهمز المتحرؾ  -ثانياً:
 -:ساكنةياء 

 [الزاي ]فقط حرؼ ما بعد ساكن صحيح:- 
 .ُصزۡءٞ ؛  اُصزۡءّٗ  :يف لفظوذلك 

 -مو:كْ حُ 
، مػػع حػذؼ ا٢تمػػلة للتخفيػػف تشػػديد ىػػذه الػلاي،و  -وىػػو الػلاي-ا قبلهػ الػػذي نقػل حركػػة ا٢تمػلة للسػػاكن     

مضػموماً  اً منونػمفتوحػاً إذا كػاف ا٢تمػل مفتوحػاً، ويكػوف  اً منونػْتركػة ا٢تمػل، فيكػوف  لػلاياوبالتايل يتحرؾ حرؼ 
 .يف ا١تضمـو وال خيفى رـو وإباـ اللايإذا كاف ا٢تمل مضموماً، 

ٔ  قولو تعاىل: }  ثالثة مواضع، ىي يفوقد ورد ىذا اللفظ  ِ َصَج
َٰ ُُكّ ٔۡ لََعَ ٍّٗ ٱۡصَه ٍّٚ ُصـّزّٗ  ُث ُٟ ٜۡ ِـ ٍّٗ ٱدۡ ا ّ٘ ٍّٚ ُثـ ـ ُٟ ُخ

َّ َشۡهيّٗ ةيَ  َٜ ۚٓ دِح ِ ثَةب  ويف قولو تعاىل: }  البقرة، سورةمن  260{ آية  ة
ُٗ  ُِّٕكّ ُٟ ٜۡ ِ ُصـ٠مٌ  ۥّ٘ ِۡ ٍّ٘ مػن  44{ آيػة  ُصّزٞ 

ٚۡ ِنَجةدِهِۦ اٟتجر، يف قولو تعاىل: }  سورة ِ٘  اللخرؼ. سورةمن  15{ آية  اۚٓ ُصزًّ وََصَه٠ُٖاْ ََلُۥ 

ِِعَ رِۡدءّٗ و تعاىل: } ( من قولا رِۡدءّٗ  )يف لفظ  مالحظة: َ٘  َُُِّٓ ظ ػػػػػػػػػػػػػػلفو  مػن سػورة القصػص، 34{ آيػة  ا يَُػـّدِ
وََّلَٰ ٱ) 

ُ
وََّلَٰ ( من قولو تعاىل: }  ِۡل

ُ
َّ ََعًدا ٱِۡل َٖ ۡٞ

َ
 51{ اآليػة  َٚ َٰٔـَءٓإۡـ}  لفظو  من سورة النجم، 51{ آية  أ

ػػػػػفػػػػػػػػػػس اللفػػظ اجملػػرد مػػن مهػػلة االسػػتفهاـ، ففػػي مػػن سػػورة يػػونس، ا١تقػػروف هبمػػلة اسػػتفهاـ، وغػػَته مػػػػػػػن نػػ 91+ 
 .نقل حركة ا٢تملة إىل الساكن الذي قبلهايف باب  ااأللفاظ الثالثة السابقة النقل، وسيأ  تفصيله

 
 :ما بعد األلف- 

َٔ  -:أربعة ألفاظ ىي وذلك فقط يف يِّٚ، إِۡشَر ءِي
َ
ٗۡ ، 2يـِٔ ٱلٍّ  ، 1َوَكد ُٛذ

َ
أ  .3َه 

                                                 
بألح بعد الكاح بدل الهمزة، ثم همزة مكسورة بدل الياء، غير أنه يسهل الهمزة فيكون له في حيث يقرأ هذا المفظ  1

رة يوسح ارية ، وفي سو 146آل عمران ارية سورة وقد ورد هذا المفظ في:  (،ٚ ۫ىَوكَ هكذا ) ،ا لح التوسط والقصر
، وفي سورة الطال  13، وفي سورة محمد ارية 60، وفي سورة العنكبوت ارية 48+45، وفي سورة الحج ارية 105
 .8ارية

ٓ هكذا ) ،بعد الهمزةالتي بحذح الياء حيث يقرأ هذا المفظ  2  توسطوصاًل تسهيمها م  ال :وبعد ذلك فمه في الهمزة (،ءِ ٱَلٍّ
جه المقدم ( وله في حرح ا لح ) وهو الو  م  الروم تسهيل الهمزة بين بين -ا ول: -ه وجهان:والقصر، أما وقفًا فم

إبدال الهمزة ياء ساكنة م  المد المشب   -وهو المقدم، أو القصر بمقدار حركتين، الثاني: التوسطي قبمها وجهان: ذال
، 2ارية  المجادلة، وفي سورة 4ارية  رة ا حزابسو وقد ورد هذا المفظ في:  ،في ا لح التي قبمها للتقاء الساكنين

 .في موضعين 4ارية  الطال وفي سورة 

 سورة ، وموض  في– 119و  66هما ارية  –آل عمران  سورة] وقد ورد في موضعين ب ،ورد في القرآنحيث  3
 .[ – 38ارية  –محمد  سورة، وموض  في – 109ارية  –النساء 
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 -مو:كْ حُ 
 أربػػػعا٢تمػػػلة، ولػػػو يف حػػػرؼ ا١تػػػد السػػػابق للهمػػػل ا١تسػػػهلة وجهػػػاف: ا١تػػػد ٔتقػػػدار  أبػػػو جعفػػػريسػػػهل اإلمػػػاـ      

 اللفػػػػظ الرابػػػػع وىػػػػو: ا، وذلػػػك يف األلفػػػػاظ الثالثػػػػة األوىل، أمػػػ، والقصػػػر ٔتقػػػػدار حػػػػركتُت1حركػػػات وىػػػػو ا١تقػػػػدـ
( ۡٗ ُٛذ

َ
ــأ د اٞتػػائل ا١تنفصػػل، ومذىبػػو يف ا١تػػد ، ألف ا١تػػد فيػػو مػػن قبيػػل ا١تػػالقصػػر التسػػهيل مػػع فلػػيس لػػو إال ،(َه 

 .ا١تنفصل القصر فقط كما سبق يف باب ا١تد
 

  ساكنةما بعد ياء: 
ۡي وذلك فقط يف:  َٟ ءُ ، 2حِ  َٔ َْ  .3ٱٕجٍِِّسٓ

   -مو:كْ حُ 
 ومن مث إدغاـ ما قبلها فيها. -أي الياء-إبداؿ ا٢تملة من جنس ما قبلها 

يٍّ ىكذا: }  َٟ  {. ٱٕجٍِِّسَّ ؛  حِ  َْ
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
: ،(هم1427، 1الكبرى، ج التجارية القاهرة، المطبعة ) العشر، القراءات في ي كتابه النشربن الجزري فمحمد لقول  1
 ".فاتفقوا عمى جواز المد والقصر في ذلك وعمى أن المد أرجح"
 .110، ارية المائدةسورة +  49، ارية آل عمرانسورة  2

 .37سورة التوبة، ارية  3
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 -الهمز المتحرؾ بعد متحرؾ: -اً:لثثا
وسػػػط كلمػػػة فقػػػد تكػػػوف مفتوحػػػة أو مكسػػػورة أو مضػػػمومة، واٟتػػػرؼ الػػػذي  ا١تتحركػػػة عنػػػد وقػػػوع ا٢تمػػػلة     

، ومل فقػػػطصػػور  سػػػت تعامػػل اإلمػػػاـ أبػػو جعفػػػر مػػعيسػػبقها كػػذلك، فمجمػػػوع ىػػذه الصػػػور ىػػو تسػػػع صػػور، 
ا٢تمػل مكسػور أو كػاف إذا كػاف ا٢تمػل مكسػور بعػد فػتح ؛  ذه الصػور الػثالث ىػي:، وىػثػالث صػور يتعامل مع

 والػػيت تعامػػػل اإلمػػاـ أبػػػو جعفػػر معهػػػا أمػػػا الصػػور السػػػت ا١تتبقيػػة، ا٢تمػػل مضػػػمـو بعػػد ضػػمأو كػػػاف بعػػد ضػػم؛ 
 صور. أربعتنقسم إىل ٣تموعتُت، اجملموعة األوىل فيها صورتاف، واجملموعة الثانية فيها ف

 
      ، أمػػا اجملموعػػة األوىل فتكػػوف الصػػورتاف علػػى النحػػو التػػايل: ا٢تمػػلة مفتوحػػة ومػػا قبلهػػا مكسػػور أو مضػػمـو

 ا١تتبقية. ربعوأما اجملموعة الثانية فتكوف ىي الصور األ
 

 1المجموعة األولى: وتتضمن صورتين:- 
 .2حكم ىذه اجملموعة إبداؿ ا٢تمل حرؼ مد من جنس حركة ما قبلو

 

:الهمز الم .1  فتوح بعد حرؼ مضمـو
 بشرط أف تقع ا٢تملة فاًء للكلمة

ًُ يُ ، ُمَدّذُِنب  -:٨تووذلك  ِ حِ ، َدّٕ ٍَ ٍّٕ َد ُٙ ۡ رَ ، َدّدِ ٌَٖۡيُ ، َوٱل َلّٗ َّ٘ ، يَُداِخذُ ، يَُدّخِ  .يَُدّدِهِۦٓ ، َدصٍّ

 -مو:كْ حُ 
ًُ ي٠َُ ، ّذُِنب ٠َ ُمــ، ىكػػذا: مفتوحػػة وال خيفػػى أهنػػاإبػداؿ ا٢تمػػلة واواً،  ـِـ ّٕ ، ُٙ ۡ ــحِ ٍّٕ ٠َ َوٱل رَ ٠َ يُــ، ّدِ ٌَُٖۡيــ٠َ ، ٍَ ، اِخــذُ ٠َ يُ ، ّخِ

 َ٠ َلّٗ َّ٘  .ّدِهِۦ٠َ يُ ، صٍّ
 

 ( فال يبد٢تا أبو جعفر. ٌَُدادُ ، بُِصَدالِ ف ذا مل تقع ا٢تملة فاًء للكلمة ٨تو: ) 

                                                 
في باب ) الهمزتين من كممتين  أبي جعفرالبصري أو أو  ناف  أو ابن كثيرما كان عند اإلمام  مجموعةتشبه هذم ال 1

 من جنس حركة ا ولى. اً إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فإنه يبدل الهمزة الثانية حرفوذلك المختمفتين في الحركة ( 
في هذم المجموعة تسهيل،  بما معنام أنه: ل يوجد 267ذكر ابن الباذش في كتابه اإلقناع في القراءات السب  ص 2

 نها لو خففت بالتسهيل وجعمت بين بين فإنها تكون قريبة من ا لح، ومن المعموم أّن ا لح، أو ما ُقرِّب منها ل 
يكون قبمها إل مفتوح، فانظر إلى )يؤيد، خاطئة( فمو سهمناها لكانت الهمزة في لفظها بين الهمزة وا لح، بمعنى أنها 

، وتكون هنا مسبوقة بمضموم في )يؤيد(، ومكسور في )خاطئة(، فهل يجوز أن يكون قبل ا لح قريبة من ا لح
 .غير الفتح؟ بالطب  ل
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ُ يُ ( مػن قولػو تعػاىل: }  َدّيِدُ يُ يف لفظ )  تنبيو: ۚٓ َوٱَّللٍّ ٚ يََظـةُٓء َ٘ َٜۡۡصِهِۦ  ِ  ؿ عمػراف،آ سػورةمػن  13{ آيػة  َدّيُِد ث
 جعفر، فابن ورداف حيقق ا٢تمل، وأما ابن ٚتاز فيبدلو واواً. اختلف راويا أيب

 
 الهمز المفتوح بعد حرؼ مكسور: .2

َبح  : لفظػة ىػي 1يف ٜتػس عشػرةوذلك  ـِ ة، ِ٘ـةْاَتَۡيِ ، ِ٘ةْاَـحَ ، ٌَِبتَـۡيِ ، ٌَِبح  ، َٛةِطَبحَ ، َخة ، ُمَِٖبـۡخ ، َخةِشـبّٗ
ٗۡ ، رِاَةٓءَ  ُٟ ٍّٜ َۡ َّ طَ ، َۡلَُج٠ِّ َئٍّ ، ةَِٛب َُجّفِ زِئَ ، ِلٍّ ٟۡ  .ُُرِئَ ، ٱۡشُذ

 -مو:كْ حُ 
ـِ ، ىكػذا: إبداؿ ا٢تملة ياًء، وال خيفى أهنػا مفتوحػة ْ ، تَـۡيِ يَ ذِ ، ح  يَ ذِ  ،حَ يَ َٛةطِ ، ح  يَ َخة ، ةيّٗ َخةِشـ، ِ٘ـةْيَتَۡيِ ، حَ يَـِ٘ة

ٗۡ يَ َۡلَُج٠ِّ ، ةٓءَ يَ رِ ، ۡخ يَ ُمِٖ  ُٟ َُجفِّ ، َّ يَ َطةجِ ، ٍّٜ زِ ، َيٍّ ِلٍّ ٟۡ  .يَ ُُرِ ، يَ ٱۡشُذ
 

ٗۡ  أما ٨تو: } ّحَِبحِ ،  َوُٛجِظَبُس ٗۡ   َٔ َشّيِ ،  ٱلصٍّ ٗ، ِِلََلٍّ ، ةدُِس ُٟ ٍّٜ ُجَّجَِئ  {، فال عمل أليب جعفر يف ا٢تملة. َُ
 

بّٗ يف لفظ )  جعفر لف عن أيباختُ  تنبيو: ـِ بّٗ  ُٔ َوََل يََط ( مػن قولػو تعػاىل: } ةَم٠ۡ ـِ ةرَ ة ٠َن َم٠ۡ ٍٍّ ُٓ { آيػة  يَيِيُق ٱٕۡ
 وال خيفػػػى أهنػػػػافلػػػو وجػػػو بتحقيػػػػق ا٢تمػػػل كحفػػػص، ولػػػػو وجػػػو آخػػػر باإلبػػػػداؿ إىل يػػػاء  التوبػػػػة، سػػػورةن مػػػ 121

ـِ  َوََل َحفَ } ، ىكذا: مفتوحة  .{ة يّٗ ٠َن َم٠ۡ
 

  صور أربعالمجموعة الثانية: وتتضمن:- 
 حذؼ ا٢تملة، مع بعض التفصيل، كما يلي:حكم ىذه اجملموعة      

 الهمز المفتوح بعد فتح: .1
ذٍَّك : يف فقطوذلك   .ة ّٔٗ ُ٘

ــذٍّ ّٗ ، ىكػػذا: }حػػذؼ ا٢تمػػلة، مػػع بقػػاء حركػػة الفتحػػة علػػى اٟتػػرؼ الػػذي قبلهػػا -مػػو:كْ حُ  فيصػػَت النطػػق {، ُ٘
 .بكاؼ منونة بالفتح بعد التاء؛ وال خيفى مد العوض وقفاً 

 
ذٍّنَ ، ةنُ  َٔ َطَن ، ةرُِب  َٔ َم ، ةب   َٔ َم  أمػا ٨تػو: }

َ
ْ ، دَأ ٠َّٛا

َ
د َٙ ـۡ زٍّۡت ، َوٱ

َ
أ َٙ ۡ ، ٱۡط جَش ٱل  يف{، فػال عمػل أليب جعفػر  ةُت  َٔ ُٙ

 .ا٢تملة
                                                 

بّٗ المفظة الخامسة عشرة هي ) 1 ـِ  (، وسيأتي التنبيه عميها.ةَم٠ۡ
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 جعفر فيها ىو: مذىب أيبثالثة ألفاظ تتبع ىذا القسم، وجد ت -تنبيو:
ۥ  ا٢تمػلة ألفػاً يف قولػو تعػاىل: }  أبو جعفرأبدؿ  - أ ُٝ دَ

َ
سػبأ، ىكػذا: )  سػورةمػن  14{ آيػة  ِ٘جَصـد

ۥ  ةِ٘جصَ  ُٝ  (. دَ

َل ا٢تمػػلة ألفػػاً يف قولػػو تعػػاىل: }  أبػػو جعفػػرأبػػدؿ  - ب
َ
ــأ ا١تعػػارج، ىكػػذا: }  سػػورةمػػن  1{ آيػػة  َش

 {. َل ةشَ 

َل  الفعل ) مالحظة:
َ
َٔ  ( يف ا١تعارج ىو فقط ا١تبدؿ مهلتو، أما ٨تو ) َشأ ِ  ( فال إبداؿ فيها. ُشه

ــَخ }  لفػػظقػػرأ أبػػو جعفػػر   - ت يۡ
َ
 ،ورد يف القػػرآف إذا كػػاف مصػػحوباً هبمػػلة االسػػتفهاـحيػػث {،  َرخ

ٗۡ ]الثانيػة، وذلػك يف:  بتسػهيل ا٢تمػلة رََءۡحَذُس
َ
ٗۡ  ، أ رََءۡحُذ

َ
َّ  ، أ رََءۡحَذـ

َ
رََءيۡـَخ  ،أ

َ
ٌََرَءيۡـَخ  ،أ

َ
 ،أ

ٌََرَءۡحُذٗ
َ
َر۬[؛ ىكذا ]  أ

َ
ُٗ  أ َر۬،  ۥۡحَذُس

َ
ُٗ أ َر۬،  ۥۡحُذ

َ
َّ أ َر۬،  ۡحَذ

َ
ٌََر۬،  يَۡخ أ

َ
ٌََر۬،  يَۡخ أ

َ
ۥأ ُٗ  [. ۡحُذ

 

 الهمز المكسور بعد كسر: .2
ذٍِّك ، يَ  ََِٕٔذَِٰط  ،يَ  َِٔذَِٰط ، يَ  ِٔٱۡۡلَةِط : فقط يفوذلك  َِٰب ، يَ  َِّٔ٘ َٚ ، يَ  َِٔوٱٕطٍّ زِءِي ٟۡ ۡصَذ ُٙ ۡ ًِ ، ٱل َٰ يَل  .ِۡلِ

ـِ ، ىكػذا: اػػػػهػػبلػػرؼ الذي قػػرة على اٟتػػػػػػػػػػػػػػػػحذؼ ا٢تملة، مع بقاء حركة الكس -مو:كْ حُ  فِ ، يَ  ٱۡۡلَة ، يـَ  َذٰـَ
َٰجِ ، يَ  ذٍِّك َّ٘ ، يَ  ََٕذَٰفِ  ٟۡ ، يَ ـ َوٱٕطٍّ ۡصَذ ُٙ ۡ َٚ زِ ٱل ًِ ، ي َٰ  .ِِلَل

 
ٗۡ  ،يَ  َِٔذَِٰس أما ٨تو: }   .ا٢تملة يففال عمل أليب جعفر  ،{ ثَةرِنُِس

 
 

 الهمز المضمـو بعد فتح: .3
ۚٓ  ُٔ دََط ، ٠1نَ  ُٔ يََط : ، وىيالتالية الثالثة فقط يف ىذه األلفاظوذلك  ة َٞ ٗۡ  ُٔ دََط ، ٠2 ُٞ ٠3. 

ۚٓ  دََط  ،٠ۡنَ  َحفَ  ىكػذا:، قبلها وىو الطػاءحذؼ ا٢تملة، مع بقاء حركة الفتحة على اٟترؼ الذي  -مو:كْ حُ  ة َٞ ٠ۡ، 
ُٗ  دََط  ُٞ  .ۥ٠ۡ

 

                                                 
 .من سورة التوبة 120ارية  1
 .من سورة ا حزاب 27ارية  2
 .من سورة الفتح 25ارية  3
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َرُءونَ  ،٠ُدهُۥ ُٔ َي  }أمػا ٨تػو:  ِۡ َۡبٍُّءونَ  ،َح ْ  ُٔ ٱۡخَس  ،َوَيۡدرَُءونَ  ،ُ٘ ٗۡ ، يَۡسَُٖدُزٗ، ٠ا فػال عمػل أليب  ،{ يَـۡذَرؤُُز
 .ا٢تملة يفجعفر 

 
 الهمز المضمـو بعد كسر: .4

 واو.ا٢تملة  بعد بشرط أف تقع
زُِءونَ : ٨تػووذلػك  ٟۡ ذٍِّك ، ُمۡصَذ ۢنِب ، ٠نَ  ُٔ ُ٘

َ
ةلِ ، ٠ِ   ُٔ أ َٙ ٠َُاِط ، ٠نَ  ُٔ َذ ْ  ُٔ ِّلِ ْ  ُٔ ِِلُۡفِف ، ٠ا َّ  ُٔ َويَۡصَذۢنِب ، ٠ا ، ٠نَ  ُٔ ِط ٱَٕۡذَٰ ، ٠َٛ

َِٰب  َّٜبِ ، ٠نَ  ُٔ َوٱٕطٍّ ُت
َ
ْ ، ٠نَ  ُٔ خ زُِءٓوا ٟۡ  .٠نَ  ُٔ يَُظَِٰه ، ٱۡشَذ

زُ بلهػا، ىكػذا: حذؼ ا٢تملة، ويًتتب على حذؼ ا٢تملة ضػم مػا ق -مو:كْ حُ  ٟۡ ـ، ونَ ُمۡصَذ ُٓ ذٍّ ۢنُجـ، ٠نَ ُ٘
َ
، ٠ِ  أ

 ُ ةل َٙ ـُ ، ٠نَ َذ ٠َُا ْ ِّلِ ٍُ ، ٠ا ْ ِِلُۡف َّ َويَۡصَذۢنجُ ، ٠ا َٰجُ ، ٠نَ فُ ٱَٕۡذَٰ ، ٠َٛ َٜ  ،٠نَ َوٱٕطٍّ ُت
َ
زُ  ،ج٠َّنَ ـخ ٟۡ ْ ٱۡشَذ  .٠1نَ  يَُظَُٰه ، وا

َّ  أما ٨تو: } رِاُ ِۡ ُٜ ُؤَٛبُِّبُسٗ، َش
َ
ٗ، أ ُٟ  .ا٢تملة يففال عمل أليب جعفر  ،{ دُجَّجُِب

 
جِش  يف لفػظ ) تنبيو: ُٙ ۡ جِشـ( مػن قولػو تعػاىل: }  ٠نَ  ُٔ ٱل ُٙ ۡ ُٚ ٱل ۡم ََنۡـ

َ
اختلػف  ،الواقعػةسػورة مػن  72{ آيػة  ٠نَ  ُٔ أ

ْتػذؼ ا٢تمػلة، مػع ضػم الشػُت، والبػن ورداف وجػو آخػر كحفػص )بتحقيػق فقد قرأ أبو جعفػر جعفر،  راويا أيب
 .ا٢تمل(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
لقراء عمى قراءة ) يضاهون (، أي ضم الهاء من غير همز، وا صل ضاهى، وا لح منقمبة عن ياء، جمهور ا 1

وحذفت من أجل الواو، وا شبه أن يكون ل ة في ضاهى، وليس مشتقًا من قولهم امرأة ضهياء،  ن الياء أصل 
] عبد ا العكبري، إمالء ما َمنَّ به  لفاء.والهمزة زائدة، ول يجوز أن تكون الياء زائدة إذ ليس في الكالم فعيل بفتح ا

 ..[14هم (، ص1389، 2الرحمن من وجوم اإلعراب والقراءات، )بيروت، دار الكتب العممية، ج
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 همز المفردكلمات خاصة ألبي جعفر من ال
 يف ذلك حسب ما يلي: جعفر مذىب أيبو 

{ أينما ورد، هبملة بعد األلف مػع ا١تػد ا١تتصػل وٖتػرؾ حسػب موقعهػا  َزَكرِيٍّةلفظ }  أبو جعفرقرأ  (1
ٓ  من اإلعراب، ىكذا: )  (. ءَزَكرِيٍّة

االواو من لفظ }  أبو جعفرمهل  (2 ُزوّٗ زُ { أينما ورد، ىكذا: )  ُٞ  (. اؤّٗ ُٞ

٠ًااو من لفظ } الو  أبو جعفرمهل  (3 ٍُ ٍُ اإلخالص، ىكذا: ) سورةمن  4{ آية  ُْ  (. ادً ُْ

ّرَِذۡخ قولو تعاىل: }  قرأ أبو جعفر (4
ُ
ُٔ أ ا١ترسػالت، ب بػداؿ ا٢تمػلة واواً  سػورةمػن  11{ آيػة  ِإَوَذا ٱلرَُّش

ُٔ : } ، ىكذاعلى األصل ألهنا من الوقت  ، وذلك وصالً وابتداًء.{ ّرَِذۡخ وُ ٱلرَُّش

ۡغـــَفَ  لفػػظ } قػػرأ أبػػو جعفػػر  (5
َ
َٜـــةِت قولػػو تعػػاىل: } {  أ ۡغـــَفَ  ٱۡۡلَ

َ
 سػػػورةمػػن  153آيػػة  {أ

الصػػػػافات، هبمػػػػلة وصػػػػل بػػػػدؿ القطػػػػع، فتسػػػػقط وصػػػػالً ٔتػػػػا قبلهػػػػا، ويبػػػػدأ هبػػػػا مكسػػػػورة، ىكػػػػذا: ) 
 (. ٱۡغَفَ  

َٔ لفػظ }  أبػو جعفػرقػرأ  (6 َٰ ى َٓ ِ٘ي البقػرة، بليػادة مهػلة مكسػورة بعػد األلػف؛ وال  سػورةمػن  98{ آيػة  َو
َٓ  ا١تد ا١تتصل، ىكذا: ) خيفى ِ٘ي  (. َٔ هِ ـ  َو

ػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألعػراؼ، فقرأىػػػػػػػ سػورةمػن  165{ آيػة يۢ  َِٔب ا٢تمػلة يف قولػو تعػاىل: }  أبو جعفػرأسقط  (7
ــ ة، ىكػػذا: )مػػل ا٢ت مػػع حػػذؼوبعػػدىا يػػاء سػػاكنة مديػػة،  ،ر البػػاءػػػػػػػػػػػػػػكسب ُٙ َٚ َكَٖ ــ ِي َخــۡذَٛة ٱَّلٍّ

َ
٠اْ َوأ

 ِ ٠نَ ـ ثَِهَذاب  ث ُِ ُص ٍۡ ة ََك٠ُٛاْ َح َٙ ِ  (. يۢ ث

 39و آيػة  اٟتػج سػورةمػن  5{ آية َوَرَبۡخ يف قولو تعاىل: } مهلة مفتوحة قبػػػػػل التاء زاد أبو جعفر  (8
 (.   ۮ   وَ ىكذا: )، فصلت سورةمن 
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 .1(رؾا١تتحرؾ بعد متح) ا٢تمل ا١تتوسطجعفر يف  منهج أيبوىذا ٥تطط يُلخ ص 
 
 

 

 
 ال عمل أليب جعفر يف ا٢تمل    اٟتذؼ                         اإلبداؿ                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ل شك أّن الحديث هنا عمى ألفاظ خاصة، وليس بعموم ا مر، وذلك حسب ما تم توضيحه سابقًا. 1

 

 ا١تفتوح بعد ضم
 ا١تفتوح بعد كسر

 ا١تفتوح بعد فتح
 ا١تكسور بعد كسر
 ا١تضمـو بعد فتح
 ا١تضمـو بعد كسر

 ا١تكسور بعد فتح
 ا١تكسور بعد ضم
 ا١تضمـو بعد ضم

 

 لمتحرؾ بعد متحرؾالهمز ا
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 باب الهمزتين من كلمة واحدة
، فػػاألوىل مهػػلة اسػػتفهاـ ودائمػػاً تكػػوف مفتوحػػة و٤تققػػة ٞتميػػع القػػراء، إذا اجتمعػػت مهلتػػاف يف كلمػػة واحػػدة     

 والثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة.

إدخػػػاؿ ألػػػف بػػػُت يف ا٢تمػػػلتُت مػػػن كلمػػػة ىػػػو تسػػػهيل ا٢تمػػػلة الثانيػػػة بػػػُت بػػػُت مػػػع  جعفػػػر أيبومػػػذىب اإلمػػػاـ 
 .ا٢تملتُت

ٗۡ  مفتػػوحتُت، ٨تػػو ]إذف إذا كانػػت الثانيػػة مفتوحػػة أي كانػػت ا٢تملتػػاف       ُٟ ــَذۡرَت ٛ
َ
ِلُ ،  َءأ

َ
[ فتسػػهل الثانيػػة  َءأ

ُٗ ٝاَٰءبػػػُت ا٢تمػػػلة واأللػػػف، ىكػػػذا: ]  ُٟ ـــَذۡرَت ٔۡ [ وإذا كانػػػت الثانيػػػة مضػػػمومة، وذلػػػك يف: ] }  ِلُ ٝاَٰء،  ۥٛ ـــ ُُ
ۡي  
ُؤَٛبُِّبُسٗ ِِبَ

َ
ٗۡ   أ ُِس َٰٕ ِٚ َز ْۡ آؿ عمػراف، }  سورةمن  15{ آية  ّ٘ ُءٛزَِل َنَٖۡيِٝ ٱَّّلِ

َ
ۚٓ أ َٜة ٚب ثَۡحِٜ ِ٘ مػن  8{ آيػة  ُر 

َٜـةص، }  سػورة ٚب ثَۡحِٜ ِ٘ـ ُر َنَٖۡيِٝ  ْۡ ُءِِٕۡقَ ٱَّّلِ
َ
٢تػا يف القػرآف، فتسػهل  1القمػر [ وال رابػع سػورةمػن  25{ آيػة  أ

َٰ الثانية بُت ا٢تملة والواو، ىكػذا: ] 
َ
ُٗ ۪و  أ َٰ ،  ۥَٛبُِّبُس

َ
َٰ ،  ٛزَِل ۬۬ أ

َ
ٍّٜة] [، وإذا كانػت الثانيػة مكسػورة، ٨تػو ِِٕۡقَ ۬۬ أ ِ ن

َ
، أ

 ۡٗ ٍُّٜس ِ ن
َ
ٍّٚ ،  أ ِ ن

َ
ٍۡ ً ،  أ ِ ن

َ
َٰ [ فتسهل الثانية بُت ا٢تملة واليػاء، ىكػذا: ]  أ

َ
َٰ ،  ٍّٜةـ۫ى أ

َ
ُٗ ـ۫ى  أ َٰ ،  ۥٍُّٜس

َ
َٰ ،  ٍّٚ ۫ى أ

َ
[،  ٍۡ ً ـ۫ى أ

 .ألف بُت ا٢تملتُتوال خيفى أّف كل األلفاظ السابقة ُتسه ل مع إدخاؿ 
 

 -تنبيهات:
 { :ـــحّٗ  يف قولػػػو تعػػػاىل ٍّٙ ِ ن

َ
بػػػُت  إدخػػػاؿ ألػػػف مػػػعتسػػػهيل ا٢تمػػػلة الثانيػػػة  أليب جعفػػػر{  2أ

َٰ  ، ىػػػػػػكذا: )ا٢تملتُت
َ
حّٗ ۫ى أ ٍّٙ .) 

  { :يف قولػػو تعػػاىل ٓۚ ۡٗ ــ ُٟ َِ ُِٟدواْ َخٖۡ ــ َط
َ
قػػرأ  جعفػػر أبػػااللخػػرؼ، فػػ ف  سػػورةمػػن  19{ آيػػة  أ

تسػػهيل ا٢تمػػلة الثانيػػة مػػع إدخػػاؿ ألػػف بػػُت  ولػػو ؛مضػػمومة بعػػد ا٢تمػػلة األوىلبليػػادة مهػػلة 
َٰ ، ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: )ُتػػػػلتػػػػػػا٢تم

َ
ْ  ۬۬  أ ُِٟدوا  .3(ۡط

                                                 

ۚٓ   هناك موض  راب   بي جعفر هو قوله تعالى:  1 ۡٗ ُٟ َِ ٖۡ ُِٟدواْ َخ َط
َ
وسيأتي الحديث عنه  الزخرح،سورة من  19آية آ  أ

 في التنبيهات ارتية.
قال الصفاقسي في كتابه غيث النف  ردًا عمى الزمخشرّي في الكشاح: "وأما التصريح غير مأخوذ بهت وجه اإلبدال  2

وهذا مبال ة منه " يه:ابن الجزرّي ردًا عم قال ."بالياء فميس بقراءة ول يجوز أن تكون ومن صرح به فهو لحن محرح
والصحيح ثبوت كل الوجوم الثالثة أعني التحقي  وبين بين والياء المحضة عن العرب وصحته في الرواية كما ذكرنام 

ٖتقيق/ علي  ابن اٞتلري، النشر يف القراءات العشر. ،٤تمد ٤تمد] انظر: .عمن تقدم ولكل وجه في العربية سائغ قبوله وا أعمم"
 [.381، صىػ (1427، 1ج ،ا١تطبعة التجارية الكربى ،القاىرة) ،٤تمد الضباع

 ل يخفى إسكان الشين. 3
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  { :ــ٠َۚٓ يف قولػو تعػاىل ُٞ ۡم 
َ
ــة َخــۡيٌ أ َٜ ُذ َٟ ِ َٰل

َ
 أبػػااللخػػرؼ، فػ ف  سػورةمػن  58{ آيػػة  َوَُــةل٠ُٓاْ َءأ

َٜة ٝاءَ حقق األوىل وسهل الثانية وأبقى الثالثة مبدلة كما ىي، ىكذا: )  جعفر ُذ َٟ ِ  (. َٰ۬ل

 ۥ  ولو تعاىل: } يف ق ُٗ ۡن َءاَذَن َُٕس
َ
َٔ أ ۥ ثِِٝۦ َرۡج ُٗ ُٜذ َ٘  سػورةمن  123{ آية  َُةَل ٌِرَۡن٠ُۡن َءا

ألف أصػػػػل ىػذه الكلػػػػمػػػػػػة ىػو مهلة اسػتفهاـ وىػي علػى األصػل،  أبو جعفراألعراؼ، يليد 
فػػاً وىػػي أبػػدلت أل) أأأمنػػتم ( أي بػػثالث مهػػلات، األوىل والثانيػػة مفتوحتػػاف والثالثػػة سػػاكنة 

أنو حيقق األوىل ويسهل الثانيػة ويبػدؿ الثالثػة ألفػاً، وذلػك  جعفر مذىب أيبو ، فاء الكلمة
ۥ ۬۬ ءَ  وصالً وابتداًء، ىكذا: ) ُٗ ُٜذ َ٘  (. ا

  { :ۥ  يف قولػو تعػاىل ُٗ ۡن َءاَذَن َُٕس
َ
َٔ أ ۥ ََلُۥ َرۡج ُٗ ُٜذ َ٘ الشػعراء،  سػورةمػن  49{ آيػة  َُةَل َءا

ألف أصػػػل ىذه الكلػػػػمػػػػػػة ىػو ) أأأمنػتم ( وىي على األصل، مهلة استفهاـ  أبو جعفريليد 
 ،أبػدلت ألفػاً وىػي فػاء الكلمػةأي بثالث مهلات، األوىل والثانية مفتوحتاف والثالثة سػاكنة 

أنػػػػو حيقػػػػق األوىل ويسػػػػهل الثانيػػػػة ويبػػػػدؿ الثالثػػػػة ألفػػػػاً، وذلػػػػك وصػػػػالً  جعفػػػػر مػػػػذىب أيبو 
ۥ۬۬ ءَ وابتداًء، ىكذا: ) ُٗ ُٜذ َ٘  (. ا

  { :ۡن َءاَذنَ يف قولو تعاىل
َ
َٔ أ ۥ ََلُۥ َرۡج ُٗ ُٜذ َ٘ ۥ   َُةَل َءا ُٗ طػو، يليػد  سػورةمػن  71{ آية  َُٕس

ألف أصػػػػل ىػذه الكلػػػػمػػػػػػة ىػو ) أأأمنػتم ( أي مهلة استفهاـ وىي علػى األصػل،  أبو جعفر
 ،لكلمػػػةأبػػػدلت ألفػػػاً وىػػػي فػػػاء ابػػػثالث مهػػػلات، األوىل والثانيػػػة مفتوحتػػػاف والثالثػػػة سػػػاكنة 

أنػػػػو حيقػػػػق األوىل ويسػػػػهل الثانيػػػػة ويبػػػػدؿ الثالثػػػػة ألفػػػػاً، وذلػػػػك وصػػػػالً  جعفػػػػر مػػػػذىب أيبو 
ُٗ ۬۬ ءَ  وابتداًء، ىكذا: ) ُٜذ َ٘  (. ۥا

  { :ةرِ يف قولػو تعػاىل ـُرواْ لََعَ ٱۡلٍـّ ٍَ َٚ َز ِيـ ُٗ َوَي٠َۡم ُحۡهَرُض ٱَّلٍّ ۡجـُذ َٞ ۡذ
َ
ُٗ  ۥأ ذُِس ّيَِبٰـَ ۥ ِي ـَ

ۡجَية ُٗ ٱلَّ ةل  َوَبجِيَ وقولػو تعػاىل: } األحقاؼ،  سورةن م 21{ آية  َظَيةدُِس َ٘ ن ََكَن َذا 
َ
 أ

ل يسػهتبليادة مهلة اسػتفهاـ و  ين اللفظُتقرأ ىذ جعفر أباف ف القلم،  سورةمن  14{ آية 
 حسػػػػػب القاعػػػػػدة العامػػػػػة يف ذلػػػػػك، ىكػػػػػذا: )وذلػػػػػك  ،مػػػػػع إدخػػػػػاؿ ألػػػػػفالثانيػػػػػة منهػػػػػا 

ۥٝاَٰء ُٗ ۡجُذ َٞ  (. نٝاَٰء،  ۡذ

 ۡعُر  جعفر يف لفظ ) ديتنع اإلدخاؿ أليب ُٗ قولػو تعػاىل: } من ( ٱلّصِ ة ِصۡبُذ ۡعُر  َ٘   ۥ ثِِٝۦ َءآلّصِ
ۥ ُٝ َ َشُحۡجِفُٖ دخل مهػلة اسػتفهاـ علػى يػجعفػر  ايػونس، ألف أبػ سػورةمػن  81{ آيػة  إِنٍّ ٱَّللٍّ

ۡعُر   ىذه الكلمة، ىكذا: } {، وبذلك تكػوف مهػلة االسػتفهاـ سػبقت مهػلة الوصػل   َءآلّصِ
التسػهيل بػدوف إدخػاؿ، وىػي بػذلك  وأاإلبػداؿ وىػو ا١تقػدـ،  :ا وجهػاف مهػافيكوف لو فيه

ٓ ءَ  ) :كالكلمات الثالثة  من حيث حكم مهلة الوصل تكوف ِٚ ا َرۡي َْ ٓ  ،َٚ َٰٔـَءٓإۡ  ، َّلٍّ ُ َءا  (. َّللٍّ
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  ( قرأ لفظ َّ ءٍِٛـّ
َ
ًُ  (، قولػو تعػاىل: }  أ ٛـَخ ي٠ُُشـ

َ
َّ َِل ءٍِٛـّ

َ
 سػورةمػن  91{ آيػة  َُـةل٠ُٓاْ أ

، علػى اإلخبػار، )أي ْتػػذؼ مهػلة االسػتفهاـ(، ىكػػذا: } هبمػلة واحػدة مكسػػورةيوسػف، 
ًُ  إِ َُةل٠ُاْ  َٛخ ي٠ُُش

َ
َّ َِل ٍّٛ .} 

  { :ۥٓ  ءَ يف قولو تعاىل ُٝ َُٰذـ ـَٖۡخ َءاَح ةل٠ُاْ ل٠َََۡل ٌُّػِ َِ ٞ  ٝإٍّ ٞ وََنـَرِ ّ  سػورةمػن  44{ آيػة  ۡنَضـِمّ
، وذلػػك علػػى ألػػف بػػُت ا٢تمػػلتُت سػػهل ا٢تمػػلة الثانيػػة مػػع إدخػػاؿي جعفػػر أبػػافصػػلت، فػػ ف 

 (. ۡنَضِمّٞ ٝا َٰءأصل منهجو، ىكذا: ) 
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 فصل في الستفهاـ المكرر
 ورد االستفهاـ ا١تكرر يف القرآف الكرًن يف أحد عشر موضعاً يف تسع سور، كالتايل:

َٰ  َذَهَضتٞ ِإَون َتۡهَضۡت قولػو تعػاىل: }  .1 ٍّٜة دَُس ُْ ءَِذا 
َ
ٗۡ أ ُٟ ُ َ  ٠َُۡل

ءٍِّٛة َِٕ  َخٖۡ
َ
مػن  5{ آيػة  َصِديٍدٍۗ  ثًة أ

 الرعد.سورة 

ُٗ  َذَهَضتٞ ِإَون َتۡهَضۡت  } :ألبي جعفرويُقرأ  ُٟ ُ َٰثًة  إَِذا ۥ٠َُۡل ٍّٜة دَُس ُْ َٰ
َ
َ   ٍّٛة۬۬  أ

 {. َصِديٍدٍۗ  َِٕ  َخٖۡ

 قولو تعاىل: }  .2
َ
ّٗٙ َوَُةل٠ُٓاْ أ ٍّٜة ِنَغَٰ ُْ َٰذً ءَِذا   ة ة َوُرَف

َ
ۡجُه٠زُ ءِ أ َٙ َ ِّٗ ٍّٛة ل  سػورةمن  49{ آية  اة َصِديدّٗ ٠َن َخٖۡ

 اإلسراء.

ّٗٙ قولو تعاىل: }  .3 ٍّٜة ِنَغَٰ ُْ ءَِذا 
َ
ِّٗ ة َوَُةل٠ُٓاْ أ ۡجُه٠ز٠َُن َخٖۡ َٙ َ ءٍِّٛة ل

َ
ًَٰذة أ  سػورةمن  98{ آية  اة َصِديدً َوُرَف

 اإلسراء.

 َُةل٠ُٓاْ قولو تعاىل: }  .4
َ
ٍّٜة دَُراثّٗ ءِ أ َٜة َوُك ِ٘ۡذ  ة ًٙ ة وَِنَغَٰ َذا 

َ
َٙ أ َ ، ا١تؤمنػوف سػورةمػن  82{ آيػة  ۡجُه٠ز٠ُنَ ءٍِّٛة ل

 .جعفر يضم ا١تيم يف )متنا( وال خيفى أّف أبا

ءَِذا قولػو تعػاىل: }  .5
َ
ُرٓواْ أ ٍَ َٚ َز ِي َٰثّٗـَوَُةَل ٱَّلٍّ ٍّٜة دَُس ُْ ٓ ۡخرَُصـ٠نَ ة َوَءاثَة ُٙ َ ٍّٜـة ل ِ ن

َ
مػن  67{ آيػة  ُؤَٛـةٓ أ

 النمل. سورة

ِِ٘ٝ قولو تعاىل: }  .6 ٠ۡ َِ ة إِۡذ َُةَل ِٕ ـً َظد  َول٠ُ
َ
ٚۡ أ ِ٘ ة  َٟ ِ ُسٗ ث َِ ة َشَج َ٘ د٠َُن ٱَٕۡفَِٰعَظَح 

ۡ
َد َُ  ۡٗ َٚ  ۦٓ إٍُِّٛس ِـ ّ٘

ـــَي  ِٙ َ ـــةَل  ٢٨ٱَٕۡػَٰٖ د٠َُن ٱلرَِّص
ۡ
ـــد َ َُ  ۡٗ ٍُّٜس ـِــ ن

َ
 سػػػورةمػػػن  29 ،28{ اآليتػػػاف  أ

 العنكبوت.

ِِض قولو تعػاىل: }  .7
َ
َٜة ِي ٱِۡل ءَِذا َؽـَٖٖۡ

َ
 َوَُـةل٠ُٓاْ أ

َ
َ  أ ة َٕـِ  َخٖۡـ  سػورةمػن  11ة { آيػ َصِديـد   ءٍِٛـّ

 السجدة.

ۡجُه٠ز٠ُنَ قولو تعػاىل: }  .8 َٙ َ ءٍِّٛة ل
َ
ة أ ًٙ ٍّٜة دَُراثّٗة وَِنَغَٰ َٜة َوُك ِ٘ۡذ ءَِذا 

َ
، وال الصػافات سػورةمػن  16{ آيػة  أ

 .جعفر يضم ا١تيم يف )متنا( خيفى أّف أبا

َٰ }  ويُقرأ ألبي جعفر:
َ
ة ُ٘  َذا۬۬  أ ًٙ ٍّٜة دَُراثّٗة وَِنَغَٰ َٜة َوُك ۡجُه٠ إٍِّٛةۡذ َٙ َ  {. ز٠ُنَ ل

٠ُٜنَ قولو تعاىل: }  .9 ـِدي َٙ َ ءٍِّٛة ل
َ
ة أ ًٙ ٍّٜة دَُراثّٗة وَِنَغَٰ َٜة َوُك ِ٘ۡذ ءَِذا 

َ
، وال الصػافات سػورةمػن  53{ آيػة  أ

 .جعفر يضم ا١تيم يف )متنا( خيفى أّف أبا

ۡجهُ قولػو تعػاىل: }  .11 َٙ َ ءٍِّٛة ل
َ
ة أ ًٙ ٍّٜة دَُراثّٗة وَِنَغَٰ َٜة َوُك ِ٘ۡذ نَِذا 

َ
٠ل٠َُن أ ُِ مػن  47{ آيػة  ٠زُـ٠نَ َوََك٠ُٛاْ َح

 .جعفر يضم ا١تيم يف )متنا( ، وال خيفى أّف أباالواقعة سورة

َٰ }  ويُقرأ ألبي جعفر:
َ
٠ل٠َُن أ ُِ ة ُ٘  َذا۫ى  َوََك٠ُٛاْ َح ًٙ ٍّٜة دَُراثّٗة وَِنَغَٰ َٜة َوُك ۡجُه٠ز٠ُنَ  إٍِّٛةۡذ َٙ َ  {. ل
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ِ قولػو تعػاىل: }  .11 ۡرُدوُدوَن ِي ٱۡحَةٌَِرة َٙ َ ءٍِّٛة ل
َ
٠ل٠َُن أ ُِ ِـَرةّٗ  ١٠ َح ـة ُنٍّ ّٙٗ ٍّٜـة ِنَغَٰ ُْ ءَِذا 

َ
{ اآليتػاف  أ

 النازعات. سورةمن  11، 11

 

 االستفهاـ ا١تكرريف  جعفر مذىب أيب
 يإال موضػػػعيف اللفػػظ الثػػاين يف ٚتيػػع ا١تواضػػع السػػابقة، واالسػػػتفهاـ يف اللفػػظ األوؿ باإلخبػػار  أبػػو جعفػػرقػػرأ 

يف األوؿ  باالسػػػتفهاـ ا، ف نػػػو يقرؤمهػػػ-16يػػػة أي اآل- الصػػػافات سػػػورةأوؿ اسػػػتفهاـ مكػػػرر يف و  الواقعػػػة سػػػورة
 .مع إدخاؿ ألف بُت ا٢تملتُتوال خيفى أصلو يف تسهيل ا٢تملة الثانية  يف الثاين، واإلخبار

 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
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 باب الهمزتين من كلمتين
لواقعتػػاف يف كلمتػػُت، ْتيػػث تكػػوف ا٢تمػػلة األوىل يف آخػػر الكلمػػة مهػػا مهلتػػا القطػػع ا١تتجاورتػػاف وصػػالً ا تعريػػف:

 األوىل وا٢تملة الثانية يف أوؿ الكلمة الثانية.

وقلنػػا وصػػاًل: ألنػػو يف حػػػاؿ الوقػػف ال تعتػػرباف مهػػلتُت متجػػػاورتُت، ألف الوقػػف علػػى ا٢تمػػلة األوىل أسػػػقط      
 شرط التقائهما.

 ة، وا١تختلفتاف يف اٟتركة.ومها قسماف، ا٢تملتاف ا١تتفقتاف يف اٟترك

 الهمزتاف المتفقتاف في الحركة: -أوًل:
ۡمُرَٛةومها إما مفتوحتاف ٨تو: }      

َ
ٝٞ {، وإما مكسػورتاف ٨تػو: }  َصةَٓء أ ٰـَ ةٓءِ إَِل َٙ {، وإمػا مضػمومتاف  ِي ٱلصٍّ

َّ ٨تو: }  ِ ه ْوَل 
ُ
ۚٓ أ ۡوِِلَةُٓء

َ
 رآف.األحقاؼ، وال ثايَن ٢تا يف الق سورةمن  32{ آية  أ

 :جعفر أبيمذىب اإلماـ 
تسػهيلها ركة ولو يف ا٢تمػلة الثانيػة ا٢تملة األوىل يف األنواع الثالثة ا١تتفقة يف اٟت أبو جعفرحقق اإلماـ 

ففػػػػي ا١تفتوحػػػػة بػػػػُت ا٢تمػػػػلة األلػػػػف، ويف  -أي بػػػػُت ا٢تمػػػػلة وحػػػػرؼ ا١تػػػػد اجملػػػػانس ٟتركتهػػػػا-بػػػػُت بػػػػُت 
ةٓءِ ِي  ؛ ۡمُرَٛةٝاَصةَٓء } ، ىكػذا: ها وبػُت الػواوا١تكسورة بينها وبُت الياء، ويف ا١تضمومة بين َٙ ٞ ٝاٱلصٍّ َٰٝ  ؛َل

 ٓۚ ۡوِِلَةُٓء
َ
َّ ٝاأ ِ ه  .{ ْوَل 

 
 الهمزتاف المختلفتاف في الحركة: -ثانياً:
عنػػد اجتمػػاع مهػػلتُت يف كلمتػػُت ف مػػا أف تكػػوف األوىل مفتوحػػة أو مكسػػورة أو مضػػمومة، والثانيػػة كػػذلك،      

 سػػتع صػػور، ثػػالث منهػػا تكػػوف ا٢تملتػػاف متفقتػػُت يف اٟتركػػة فيبقػػى مػػن ذلػػك فمجمػػوع ىػػذه الصػػور ىػػو تسػػ
 صػػػور، ىػػػذه الػػػثالث ٖتػػػدثنا عنهػػػا يف الػػػدرس السػػػابق، أمػػػا الصػػػور السػػػت ا١تتبقيػػػة فػػػأتى منهػػػا ٜتػػػس صػػػور يف

 القرآف، ومل تأت الصورة السادسة، وىي إذا كانت األوىل مكسورة والثانية مضمومة.

ىػو: أف األوىل مفتوحػة والثانيػة مضػمومة أو مكسػورة، وجػاءت األوىل مضػمومة أو والذي جاء يف القػرآف      
مكسػػورة والثانيػػة مفتوحػػة، والصػػورة ا٠تامسػػة ىػػي أف األوىل مضػػمومة والثانيػػة مكسػػورة، أمػػا الصػػورة السادسػػة 

 وىي أف األوىل مكسورة والثانية مضمومة فلم تأِت يف القرآف.

الث ٣تموعػػات، اجملموعػػة األوىل فيهػػا صػػورتاف، واجملموعػػة الثانيػػة فيهػػا ىػػذه الصػػور ا٠تمػػس تنقسػػم إىل ثػػ     
 صورتاف، واجملموعة الثالثة فيها صورة واحدة فقط.
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أما اجملموعة األوىل فتكوف الصورتاف مها على النحو التػايل: األوىل مفتوحػة والثانيػة مكسػورة أو مضػمومة،      
النحػػو التػػايل: األوىل مضػػمومة أو مكسػػورة والثانيػػة مفتوحػػة، وأمػػا وأمػػا اجملموعػػة الثانيػػة فتكػػوف الصػػورتاف علػػى 

 اجملموعة الثالثة ففيها صورة واحدة وىي أف األوىل مضمومة والثانية مكسورة.
 

 يف ا٢تملتُت ا١تختلفتُت يف اٟتركة من كلمتُت جعفر مذىب أيب

، والثانيػػة مكسػػورة أو وكانػػت األوىل مفتوحػػة ف يف اٟتركػػة مػػن كلمتػػُتاف ٥تتلفتػػامهلتػػإذا اجتمعػػت  .1
َٰ  يسهل الثانية منهمػا، وذلػك ٨تػو: ا١تكسػورة ]  جعفر أبامضمومة، ف ف   ِ َء إ َٗ ،  دَِ ٓ ِي َٰٞ  إِثۡـَس

َ
 َجَجأ

حّٗ [، وا١تضمومة ] ٍّ٘
ُ
َء ا١تؤمنُت وال ثاين ٢تا يف القػرآف، ىكػذا: ] سورةمن  44[ آية  َصةَٓء أ َٰ ٝادَِ ٓ َٰ ،

 
َ
َٗ ٝاَجَجأ ِي َٰٞ حّٗ ٝاَصةَٓء ،  ثَۡس ٍّ٘ .] 

وكانػػت األوىل مضػػمومة أو مكسػػورة والثانيػػة  ف يف اٟتركػػة مػػن كلمتػػُتاف ٥تتلفتػػامهلتػػإذا اجتمعػػت  .2
ُشــ٠ُٓء  يبػػدؿ الثانيػة منهمػػا حرفػاً مػػن جػنس حركػػة ا٢تمػلة األوىل، ٨تػػو: ] ) جعفػر أبػػامفتوحػة فػ ف  

ۥ   ُٗ ِٟ ِ َٰٖ ۡنَم
َ
ۡذُذ٠ِ   (، ) أ

َ
 أ
ُ
ََل َٙ ۡ ثَـًداٱَٕۡهَرََٰوةُ َوٱۡۡلَيۡ ( ، ) ٱل

َ
ـَدىَٰ ( ، ) َؾةُٓء خ ۡٞ

َ
َٚ ( ، )  َه ـُدََلٓءِ أ ِ٘ـ

ة ٍّٙ ۡو ِم
َ
ةٓءِ أ َٙ ۡ ُٗ وَ ُش٠ُٓء ( [، ىكذا: ]  ٱل ِٟ ِ  ،  ۥ  ۡنَمَٰٖ

ُ
ـََل َٙ ۡ ُدََلٓءِ ،  َبـًداوَ َوٱۡۡلَۡيَؾـةُٓء ،  ۡذُذـ٠ِ  وَ ٱل َهٰـَ

َدىَٰ حَ  ةٓءِ ،  ٟۡ َٙ ۡ َٚ ٱل ةيَ ِ٘ ٍّٙ  [. ٠ۡ ِم

 يف الثانية منهما وجهاف: يب جعفرفألإذا كانت األوىل مضمومة، والثانية مكسورة،  .3

 تسهيل ا٢تملة الثانية بينها وبُت الياء. - أ

 اإلبداؿ، أي إبدا٢تا واواً خالصة مكسورة. - ب

ِ  ٨تو: ]  َٰ ٱَّللٍّ ِ َرآُء إ َِ ٍُ ُٗ ٱٕۡ ُٛذ
َ
َٛة  ،  أ

َ
ۚٓ إِۡن خ ٠ُٓء ََِّ ٱلصَّ ة َمصٍّ َ٘ َٰ ،  َو َٰ ِ َرآُء  [، ىكذا: ]) يََظةُٓء إ َِ ٍُ  َٰ ٝاٱٕۡ

َرآُء ٱٕۡ  /أو َِ ۚٓ ( ، )  ََّل وِ ٍُ ٠ُٓء ۚٓ  /أو ۡنؐۡٝاٱلصَّ ٠ُٓء ؐۡٝايََظةُٓء ( ، )  نۡ وِ ٱلصَّ َٰ  ([. ََّلَٰ وِ يََظةُٓء  /أو َٰ
 

، وىػػو مػػن نظػػم د/ ا١تختلفتػػُت يف اٟتركػػة مػػن كلمتػػُتيف ا٢تمػػلتُت  جعفػػر مػػذىب أيب افشػػعر خيتصػػر  ابيتػػىنػػاؾ 
 أدين سويد:

 فتُح ااُلخرى أبدؿِ    فتُح ااُلوىل َسهِل      
 وكذاَؾ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿِ    غََت فتِح سػػػػػػػػػهِل      

 ( يف هناية األصوؿ. 1انظر أاوذج رقم ) 
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 قبلها الذي باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن
 النقل لغة: ٖتويل وتغَت الشيء عن مكانو.

ة للتخفيػػػف، وىػػػو لغػػػة لػػػبعض اصػػػطالحاً: نقػػػل حركػػػة مهػػػلة القطػػػع إىل السػػػاكن الػػػذي قبلهػػػا مػػػع حػػػذؼ ا٢تمػػػل 
 .العرب
 التالية حسب التفصيل اآل : ا٠تمسةوقد قرأ أبو جعفر بالنقل يف األلفاظ      

  وََّلَٰ ٱلفػػظ ) قػػرأ أبػػو جعفػػر
ُ
وََّلَٰ ( مػػن قولػػو تعػػاىل: }  ِۡل

ُ
َّ ََعًدا ٱِۡل ــ َٖ ۡٞ

َ
 سػػورةمػػن  51{ آيػػة  أ

مػػػع  [الػػالـ]لػػذي قبلهػػا وىػػػو (: بنقػػل حركػػػة ا٢تمػػلة للسػػػاكن اََعًداعنػػد وصػػػلها بلفظػػة ) الػػنجم،
َّٕـــ، ىكػػػذا: } (ََّلَٰ وٱَُل٘( يف الـ )ََعًداحػػذؼ مهػػػلة القطػػع، وب دغػػػاـ تنػػوين ) ا  {، أمػػػا  ََّلَٰ ـ٠ََعدّٗ

 ، ىي:لو ثالثة أوجوف(، ََّلَٰ وٱَُل٘ابتداًء بلفظة )

 .{ ََّلَٰ ـ٠ٱُٕ ، ىكذا: } االبتداء هبملة وصل مفتوحة مع ضم الالـ .1

{، أي كالوجػو السػابق لكػن مػع حػذؼ  ََّلَٰ ـ٠ُٕـ، ىكذا: } االبتداء بالـ مضمومة .2
 .مهلة الوصل

ؿ( التعريػػػػػػػف، وا٢تمػػػػػػػلة أ، أي ب ثبػػػػػػػات )-حفػػػػػػػصوجػػػػػػػو ك-إرجاعهػػػػػػػا إىل أصػػػػػػػلها  .3
  ىكػذا: }ا١تضمومة الػيت بعػدىا، 

ُ
نقػل ىػذا ىػو ا١تقػدـ أداًء {، ووجػو عػدـ ال ََّلَٰ وٱِۡل

 جعفر خالف أصلو يف عدـ النقل. لكوف أيب

 ــِِعَ رِۡدءّٗ ( مػػن قولػػو تعػػاىل: } ا رِۡدءّٗ  ) لفػػظ قػػرأ أبػػو جعفػػر َ٘  َُُِّٓ ــّدِ  سػػورةمػػن  34{ آيػػة  ا يَُػ
وإبػداؿ التنػوين وىػو الػداؿ، مػع حػذؼ ا٢تمػلة؛  بنقل حركة ا٢تملة للساكن الذي قبلهاالقصص، 

ِِع ، ىكذا: } -أي وصالً ووقفاً -ألفاً مطلقاً  ُۡ  ارِ٘دَ٘  .1{ َِّ  يَُػّدِ

 لفظ قرأ أبو جعفر (  ِٔ ۡص
َ
ٚۡ أ َٔ ولو تعػاىل: } ( من ق ِ٘ َٰ ثََِّٓ إِۡشَر ءِي َٜة لََعَ َذبۡ َْ  َّ ِ َٰل ِٔ َز ۡص

َ
ٚۡ أ ِ٘  }

، بكسػر ا٢تمػلة، ونقػل حركتهػا إىل السػاكن الػذي قبلهػا وىػو النػوف، مػع ائػدةا١ت سورةمن  32آية 
ِٚ ، ىكػذا: } 2حذؼ ا٢تملة، فيكوف النطق بنوف مكسورة وبعػدىا جػيم سػاكنة ِٔ ا۬٘ ِ٘ َّ  ۡصـ َٰلِـ َز

 َٰ َٜة لََعَ َذبۡ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   ثََِّ  َْ ِٔ إِ ىكذا: } وإذا ابتدئ بلفظ )أجل(، فُيبتدأ هبملة مكسورة، ،{ي  .{ۡص

                                                 
 كما قرأ بإسكان ياء اإلضافة في )معي(. تول تخفى القمقمة ،)يصدقني( بإسكان قاح أبو جعفرقرأ  1
، أي من جناية ذلك وجريرته، أما معنى -لكسربا–الكسر والفتح في همزة )أجل( ل تان، إل أن معنى )مِن اجل(  2

 (.ِمِن اْجِل اْكِسِر اْنُقْل ُأدْ ، بمعنى جر وسبب، وهما متقاربان في المعنى، جاء في الدرة: )-بالفتح–)من أجل( 
 



 أصوؿ قراءة أبي جعفر المدني                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 56      

 

 

 ءُ )  قرأ ابن ورداف لفظ ۡٔ ِ جّٗـ مػن قولػو تعػاىل: }(  ّ٘ َٞ ِِض َذ
َ
ُء ٱِۡل ۡٔ ِ ّ٘ َظِدِٞٗ 

َ
ٚۡ أ ِ٘  َٔ َج ِۡ  { ةٌََٖٚ ُح

 } :ىكػػذا؛ سػػكافنقػػل حركػػة ا٢تمػػلة للسػػاكن الػػذي قبلهػػا مػػع اإلبآؿ عمػػراف، سػػورة مػػن  91 آيػػة
 ُٗ َظِدِٞ

َ
ٚۡ أ ِ٘  َٔ َج ِۡ جّٗ  ۬٘ ُٔ مِ  ۥٌََٖٚ ُح َٞ ِِض َذ

َ
 .اإلباـو الرـو وقفاً:  وال خيفى ،{ ةٱِۡل

 ا١تقروف هبمػلة اسػتفهاـ، وغػَته  يونس، سورةمن  91+  51{ اآلية  َٚ َٰٔـَءٓإۡ }  قرأ ابن ورداف لفظ
ــٱَٕ }  :، ٨تػػوس اللفػػظ اجملػػرد مػػن مهػػلة االسػػتفهاـػػػػػػػػػػفػػػػػػػن نػػػػػػػم ــصِ  َٚ ٰـَ ـ٘ ِ  ي َّ ــۡۡحَ ِ ــَٕۡ ٌَ ، َخ ث  َٚ ٰـَ ـ٘

 ٍّٚ ُٞ و ْتػذؼ ا٢تمػلة الثانيػة ونقػل حركتهػا إىل  ابن ورداف حيث قرأ {، َٚ ٰـَ ـ٘ٱَٕ َُةَل إَِّنِ ُتۡجُخ ، َبَِٰشُ
 :ىي يف مهلة الوصل ثالثة أوجوويليد يف موضعي يونس الالـ، 

ىػػػػػػػػو سكػػػػػػوف الػػػػالـ، ىكػػػذا: ، نظػػراً لألصػػػل و ألفػػاً مػػػع اإلشػػباع مهػػلة الوصػػػل إبػػداؿ .1
{ ٓ  {.َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءا

، اعتػػػداداً بالعػػػارض وىػػػو ٖتريػػػك الػػػالـ بػػػالفتح ألفػػػاً مػػػع القصػػػر مهػػػلة الوصػػػلإبػػػداؿ  .2
 {. َٚ ٰـَ ـَ٘ءإَ بسبب نقل حركة ا٢تملة إليها، ىكذا: } 

 {. َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءٝامهلة الوصل، ىكذا: }  تسهيل .3

، وجيوز حاؿ اإلبداؿ اإلشػباع أو القصػر، كػّل ذلػك مػع إذاً لو تسهيل مهلة الوصل أو إبدا٢تا ألفاً 
 .حذؼ ا٢تملة الثانية ونقل حركتها إىل الالـ

البػػن ورداف وصػػالً فقػػط: الثالثػػة ا١تػػذكورة  -مػػن موضػػعي يػػونس-حيػػث يكػػوف يف ىػػذه اللفظػػة 
 آنفاً؛ ويلداد لو حاؿ الوقف ثالثة العارض للسكوف، فيكوف لو فيها وقفاً تسعة أوجو.

 
 .ُصزۡءٞ ؛  اُصزۡءّٗ  :يلفظالنقل يف  عن ،ا٢تمل ا١تتحرؾ ) ا١تتوسط ( بعد ساكنيف باب    اٟتديث :مالحظة

 
 ( يف هناية األصوؿ. 2رقم )  انظر ملحق { َٚ َٰٔـَءٓإۡ  }١تعرفة أصل 

 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
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 باب اإلدغاـ
 اإلدخاؿ. اإلدغاـ لغة:

 وىو قسماف: من جنس الثاين، مشدداً  واحداً  حرؼ ْترؼ ْتيث يصَتاف حرفاً  إدخاؿ :ىو اصطالحاً 
 كبَت وصغَت.

 والغرض من دراسة ىذا الباب معرفة ما يدغم منو وما ال يدغم. 
 :ضربالتقاء اٟترفُت واجتماعهما على ثالثة أ
ْ يف }  دالُت يفصل بينهما فاصل كالتقاء الاألوؿ: التقاؤمها يف اللفظ وا٠تط، بأاّل  َخ٠ُٖا  {. َوَُد دٍّ

٠َ الثاين : التقاؤمها يف ا٠تط فقط، ٨تو }  ُٞ ۥ  ُٝ  .لفظاً  {، فالصلة فاصلة بينهما إٍِّٛ
َٛة  َِٛذيرٞ الثالث : التقاؤمها يف اللفظ فقط، ٨تو } 
َ
ٗٓ ، } { خ  .1{ ـٓص

 قاعدة عامة مهمة
 .2كل حرفُت يلتقياف إما أف يكوف خروجهما من عضوين أو من عضو واحد

 فػ ذا اجتمعػت  ،ف خروجهما من عضوين فهما متباعػداف إال الغػُت وا٠تػاء مػع القػاؼ والكػاؼف ف كا
فػػػػ ف اٟتػػػػرفُت يكونػػػػػاف  ،الغػػػػُت مػػػػع القػػػػاؼ أو الكػػػػػاؼ، أو اجتمعػػػػت ا٠تػػػػاء مػػػػع القػػػػػاؼ أو الكػػػػاؼ

الغُت وا٠تػاء خيرجػاف مػن فػمتقاربُت؛ ألهنما وإف كانػا خيرجػاف مػن عضػوين إال أف بػُت ٥ترجيهمػا قربػاً؛ 
فبػػُت  ،اٟتلػػق رجػػاف مػػن أقصػػى اللسػػاف ٦تػػا يلػػي أدىناٟتلػػق ٦تػػا يلػػي اللسػػاف، والقػػاؼ والكػػاؼ خيأدىن 

ُت، واْعتُػربَ ا٠تػاء مػع القػاؼ با١تخرجُت قرب، فمن أجل ذلك اْعُتربَ الغُت مع القاؼ أو الكػاؼ متقػار 
 كذلك.متقاربُت  أو الكاؼ 

 كػل   كػاف  ، فػ ف ٕتػاور ا١تخرجػاف بػأفتجػاوراي ال ووإف كانا من عضو واحد ف ما أف يتجػاوَر ٥ترجامهػا أ
 منهما قريباً من اآلخر ومل يفصل بينهما فاصل فاٟترفاف متقارباف.

ف مل يتجػػاور ا١تخرجػػاف، َوبَػعُػػَد كػػػلج منهمػػا عػػن اآلخػػر، بػػػأف فصػػل بينهمػػا ٥تػػػرج يُفهػػم ٦تػػا سػػبق أنػػػو إ
ة وأحػػػرؼ اللسػػػاف وبنػػػاء علػػػى ىػػػذا يكػػػوف بػػػُت أحػػػرؼ اٟتلػػػق السػػػت ؛حػػػرؼ آخػػػر فاٟترفػػػاف متباعػػػداف

الغػػُت  باسػػتثناء آخػػر، ألف أحػػرؼ اٟتلػػق مػػن عضػػو وأحػػرؼ اللسػػاف مػػن عضػػو ،الثمانيػػة عشػػر تباعػػد
 مع القاؼ والكاؼ، وا٠تاء مع القاؼ والكاؼ كما تقدـ.

  ًمنهمػػا مػػن عضػػو، ولفصػػل اللسػػاف بػػُت  وكػػذلك بػػُت أحػػرؼ اٟتلػػق وأحػػرؼ الشػػفتُت تباعػػد؛ ألف كػػال
 العضوين.

                                                 
 في غير قراءة أبي جعفر. 1

 ،4ط اإلسالمية، ئرالبشا دار - المكية المكتبة ) مكة، الكريم، القرآن قراءة أحكام خميل الحصري، محمود 2
 .[بتصرح شديد]، (م1999
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 باسػتثناء النػوف مػع ا١تػيم لساف وأحػرؼ الشػفتُت تباعػد نظػراً الخػتالؼ العضػوينوأيضاً بُت أحرؼ ال ،
للتجػػػػانس يف الصػػػػفات، والنػػػػوف والػػػػواو للتقػػػػارب يف الصػػػػفات، واليػػػػاء اللينػػػػة مػػػػع الػػػػواو للتجػػػػانس يف 

 الصفات.
  وبػػُت أحػػرؼ اٟتلػػق بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب وتباعػػد، فاٟترفػػاف اللػػذاف خيرجػػاف مػػن أقصػػى اٟتلػػق– 

بينهمػػا وبػػُت اٟتػػرفُت اللػػذين خيرجػػاف مػػن وسػػط اٟتلػػق ومهػػا العػػُت واٟتػػاء تقػػارب،  –مػػلة وا٢تػػاء ومهػػا ا٢ت
ومهػػا  –خيرجػاف مػن أدىن اٟتلػػق ومهػا الغػُت وا٠تػاء تباعػػد، وحرفػا الوسػط  ينوبينهمػا وبػُت اٟتػرفُت اللػػذ

 بينهما وبُت حريف األقصى، وحريف األدىن تقارب. –العُت واٟتاء 
 عضػػػها مػػػع بعػػػض تقػػػارب وتباعػػػد، فحرفػػػا أقصػػػى اٟتلػػػق ومهػػػا القػػػاؼ والكػػػاؼ وبػػػُت أحػػػرؼ اللسػػػاف ب

اٞتػػيم والشػػُت واليػػاء وحػػريف اٟتافػػة الضػػاد والػػالـ تقػػارب، وبينهمػػا  يبينهمػػا وبػػُت أحػػرؼ الوسػػط وىػػ
النػػوف والػػػراء والطػػاء والػػداؿ والتػػػاء والصػػاد والسػػُت والػػػلاي والظػػاء والػػػذاؿ  وىػػي وبػػُت أحػػرؼ الطػػػرؼ

 تباعد. الذلقية والنطعية واألسلية واللثوية ( ) أي اٟتروؼ والثاء
 وكػػذلك بػػُت حػػريف اٟتافػػة وأحػػرؼ  ؛وأحػػرؼ الوسػػط بينهػػا وبػػُت حػػريف اٟتافػػة وأحػػرؼ الطػػرؼ تقػػارب

الطػػػرؼ تقػػػارب وبػػػُت الفػػػاء وبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت الػػػواو والبػػػاء وا١تػػػيم تقػػػارب، وبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت 
 بعضها مع بعض ٕتانس.

 زيادة إيضاح وبياف:
 واختالفهمػػا  فهمػػا متجانسػػاف الٖتادمهػػا ٥ترجػػاً  ؛١تعلػػـو أف ا٢تمػػلة وا٢تػػاء خيرجػػاف مػػن أقصػػى اٟتلػػقمػػن ا

صػػفة، وأف  العػػُت واٟتػػاء خيرجػػاف مػػن وسػػط اٟتلػػق فهمػػا متجانسػػاف أيضػػاً، وأف الغػػُت وا٠تػػاء خيرجػػاف 
 من أدىن اٟتلق فهما كذلك متجانساف.

 الوسػػػط أي العػػُت واٟتػػاء متقاربػػػاف، وبالنسػػبة ٟتػػػريف  فحرفػػا األقصػػى ومهػػػا ا٢تمػػلة وا٢تػػاء بالنسػػػبة ٟتػػريف
 .، ألف  حريف الوسط فصال بينهمامتباعداف -الغُت وا٠تاء  -األدىن 

  يوجد تقاربحريف األقصى واألدىن  مع -العُت واٟتاء  -وحرفا الوسط. 
  إف كانػػا والغػُت مػػع القػػاؼ والكػػاؼ متقاربػػاف، وكػػذلك ا٠تػػاء مػػع القػػاؼ والكػػاؼ؛ ألف الغػػُت وا٠تػػاء و

ػػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ قػػػرب شػػػديد  اللػػػذين بػػػُت القػػػاؼ والكػػػاؼ بينهمػػػا و خيرجػػػاف مػػػن أدىن اٟتلػػػق، إال أنػػػو لػم 
 من عضوين ٥تتلفُت كما سبق. تخيرجاف من أقصى اللساف اعتربت ىذه اٟتروؼ متقاربة، وإف كان

 جانسػػافوقيػػل القػػاؼ والكػػاؼ مت ،متقاربػػاف نظػػراً لوجػػود انفصػػاؿ بػػُت ٥ترجيهمػػا والقػػاؼ والكػػاؼ: 
 ٠تروج كل منهما من أقصى اللساف.

  أو مػع حػريف اٟتافػة -اٞتػيم والشػُت واليػاء  –والقاؼ ومثلها الكاؼ مػع حػرؼ مػن أحػرؼ الوسػط ،
 حرؼ من أحرؼ الطرؼ متباعداف.أي الضاد والالـ متقارباف، ومع 
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  ىػو مػع اآلخػر مػن ىػذه الثالثػة فكػل حػرؼ ديػة ٗتػرج مػن وسػط اللسػاف، ا١تواٞتيم والشُت والياء غَت
حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أو الكػػاؼ أو الضػػاد أو الػػالـ أو النػػوف أو الػػراء أو الطػػاء أو كػػل و ؛ متجػػانس

السػػُت أو الصػػاد أو الػػلاي أو الظػػاء أو الػػذاؿ أو الثػػاء، متقػػارب، واٟتػػرؼ منهػػا مػػع  وأالػػداؿ أو التػػاء 
 أي حرؼ من حروؼ الشفتُت متباعد.

  ومػػا يليهػػا مػن األضػػراس، فهػػي مػع القػػاؼ أو الكػػاؼ أو أي والضػاد ٗتػػرج مػن إحػػدى حػػافيت اللسػاف
 .ةمتقارب ،حرؼ من أحرؼ الوسط أو أحرؼ الطرؼ أو الالـ

  حػػػػرؼ مػػػػن أي والػػػػالـ ٗتػػػػرج مػػػػن أدىن حافػػػػة اللسػػػػاف إىل منتهاىػػػػا، وىػػػػي مػػػػع القػػػػاؼ أو الكػػػػاؼ أو
١تػػيم فهػػي ة، ومػػع حػػروؼ الشػػفة متباعػػدة إال الػػالـ مػػع احػػروؼ الوسػػط أو الطػػرؼ أو الضػػاد متقاربػػ

 .متقاربة يف الصفات
 ومػع أحػرؼ الوسػط ةوالنوف من طرؼ اللساف ٖتػت الػالـ قلػيالً وىػي مػع القػاؼ أو الكػاؼ متباعػد ،

 .ةوالضاد والالـ وبقية أحرؼ الطرؼ متقارب
  والراء ٗترج من طرؼ اللساف قريبة من ٥ترج النوف وأدخل يف ظهر اللساف، وىي مػع القػاؼ والكػاؼ

 .ةالوسط والضاد والالـ والنوف وبقية أحرؼ الطرؼ متقارب ، ومع أحرؼةمتباعد
 ىػو مػع مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼوؿ الثنايػا، صػٗترج من طرؼ اللساف مػع أ ،والطاء والداؿ والتاء

متجػػػانس، واٟتػػػرؼ منهػػػا مػػػع القػػػاؼ أو الكػػػاؼ متباعػػػد، ومػػػع أحػػػرؼ الوسػػػط وحػػػريف اٟتافػػػة اآلخػػػر 
 متقارب. ،رؼ الطرؼالضاد والالـ والنوف والراء وبقية أح

 مػن ىػذه الثالثػػة  فكػل حػػرؼٗتػرج مػن طػػرؼ اللسػاف وفويػق الثنايػػا السػفلى،  ،والصػاد والػلاي والسػػُت
حػرؼ منهػا مػع القػاؼ والكػاؼ متباعػد، ومػع أحػرؼ الوسػط والضػاد كػل متجػانس، و ىو مػع اآلخػر 

 متقارب. ،والالـ والنوف والراء والطاء والداؿ والتاء وبقية أحرؼ الطرؼ
 ىػو مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼٗتػرج مػن طػرؼ اللسػاف وطػرؼ الثنايػا العليػا،  ،ء والػذاؿ والثػاءوالظا

حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أو الكػػاؼ متباعػػد، ومػػع أحػػرؼ الوسػػط والضػػاد كػػل متجػػانس، و مػػع اآلخػػر 
 متقارب. ،والالـ والنوف والراء والطاء والداؿ والتاء والصاد واللاي والسُت

 فلى مػػع أطػػراؼ الثنايػػا العليػػا، فهػػي مػػع أي حػػرؼ مػػن أحػػرؼ اٟتلػػق أو والفػػاء مػػن بطػػن الشػػفة السػػ
 .ةمع الواو أو الباء أو ا١تيم متقاربالفاء ، و ة باستثناء النوف فهي معها متقاربةاللساف مطلقاً متباعد

  ،كػػل و  ،متجػػانسىػػو مػػع اآلخػػر مػػن ىػػذه الثالثػػة  فكػػل حػػرؼوالػػواو والبػػاء وا١تػػيم ٗتػػرج مػػن الشػػفتُت
، باسػػتثناء ا١تػػيم ي حػػرؼ مػػن أحػػرؼ اٟتلػػق أو اللسػػاف متباعػػد، ومػػع الفػػاء متقػػاربحػػرؼ منهػػا مػػع أ

مع النوف للتجانس يف الصفات، والواو والنوف للتقػارب يف الصػفات، والػواو مػع اليػاء اللينػة للتجػانس 
 .يف الصفات
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إذا -ة فػػال توصػػف وأم ػػا مػػا ٥ترجػػو مقػػدر وىػػو أحػػرؼ ا١تػػد الثالثػػ؛ وىػػذا كلػػو فيمػػا لػػو ٥تػػرج ٤تقػػق قػػاؿ العلمػػاء:
ؼ ا١تػػد ٥تػػرج مػػن و تباعػػد، إذ لػػيس ٟتػػر بتجػػانس، وال ببتقػػارب، وال ال  -التقػػت مػػع حػػرؼ مػػن حػػروؼ ا٢تجػػاء

حيل ٤تقق كغَتىا، بل ىي قائمة هبواء الفم واٟتلق، نعم قد توصف مع بعض اٟتروؼ بالتجػانس يف الصػفات 
اف مػػػن حيػػػث تىػػػذه الػػػواو مػػػع األلػػػف متجانسػػػ{ فػػػ ف  َوالٍ ال يف ا١تخػػػرج، كػػػالواو ا١تتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } 

ــَيةمُ الصػػفة الٖتادمهػػا يف ٚتيػػع الصػػفات، ومثلهػػا اليػػاء ا١تتحركػػة مػػع األلػػف مثػػل }  { فػػ ف اليػػاء واأللػػف  ٱلّػِ
متجانسػػاف مػػن حيػػث الصػػفة الٖتادمهػػا يف ٚتيػػع الصػػفات، وكػػذلك الػػواو ا١تتحركػػة مػػع الػػواو السػػاكنة مثػػل } 

ف من حيث الصفة الٖتادمها يف ٚتيػع الصػفات، وأيضػاً اليػاء ا١تتحركػة مػع الػواو { ف ف الواوين متجانسا وُۥرِيَ 
٠ُٜنَ الساكنة ٨تو }   { فالياء مع الواو متجانساف من حيث الصفة الٖتادمها يف ٚتيع الصفات. ي٠ُُِ

متحػػػدة يف ٚتيػػػع  اٟتػػػاء و الثػػػاء وا٢تػػػاء ) حثػػػو (و يف ٚتيػػػع الصػػػفات،  فالتػػػاء والكػػػاؼ متحػػػداحرفػػػا  مالحظػػػة:
الصػػفات، واٞتػػيم والػػداؿ متحػػداف يف ٚتيػػع الصػػفات، وا١تػػيم والنػػوف متحػػداف يف ٚتيػػع الصػػفات، والػػواو واليػػاء 

 متحػػداف ُتالػػواو واليػاء اللينتػػحرفػا ا١تتحركػاف مػػع حػروؼ ا١تػػد الثالثػة فهػػذه ا٠تمسػة متحػػدة يف كػل الصػػفات، و 
 ع الصفات ىي حروؼ متجانسة.، وبناًء على ذلك   اعتبار اٟتروؼ ا١تتحدة يف ٚتييف ٚتيع الصفات

 

 ( يف هناية األصوؿ. 1انظر ملحق رقم ) 
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 العالقة بين األحرؼ
 : اٟترفاف اللذاف اتفقا ٥ترجاً وصفًة واٝتاً ورٝتاً، ٨تو ) النوف مع النوف (.اٟترفاف ا١تتماثالف مها
و ) النوف مع الالـ ( أو ٥ترجاً دوف الصػفة، ٨تػو ) : اٟترفاف اللذاف تقاربا ٥ترجاً وصفًة، ٨تاٟترفاف ا١تتقارباف مها

 اٞتيم مع الضاد ( أو صفة دوف ا١تخرج، ٨تو ) الغُت مع الظاء (.
: اٟترفػػاف اللػػذاف اتفقػػا ٥ترجػػاً واختلفػػا صػػفًة، ٨تػػو ) الػػذاؿ مػػع الظػػاء ( أو اتفقػػا صػػفًة اٟترفػػاف ا١تتجانسػػاف مهػػا

 واختلفا ٥ترجاً، ٨تو ) التاء مع الكاؼ (.

 استخراج عالقة حرفين مع بعضهما البعض كيفية
عندما نريد أف نتعرؼ إىل عالقة حرفُت مع بعضهما البعض فننظر أوالً إىل ا١تخرج والصفات فػ ف ٙتػاثال فيهمػا 

( فػنحكم علػى اٟتػرفُت بالتماثػل، فػ ف مل يكونػا متمػاثلُت ٥ترجػاً وصػػفة، ٱَٕۡيـَرُق َُــةَل ٨تػو القػاؼ مػع القػاؼ )
حيػػث االتفػػاؽ فيػػو، فػػ ف كػػاف اٟترفػػاف متفقػػُت يف نفػػس ا١تخػػرج فػػنحكم عليهمػػا بأهنمػػا ننظػػر إىل ا١تخػػرج مػػن 

ــةمتجانسػػاف يف ا١تخػػرج، كمػػا يف ٨تػػو العػػُت مػػع اٟتػػاء ) ــِم َظَزًٛ ۡ٘ (، فػػ ف مل يكونػػا متفقػػُت ٥ترجػػاً فننظػػر إىل ٱلٍّ
: فػنحكم عليهمػا الصفات، ف ف كانا متفقُت يف نفس الصفات بأاّل يليد أحدمها أو ينقص يف أي صفة كانت

بأهنمػػػػا متجانسػػػػاف يف الصػػػػفات، كمػػػػا يف ٨تػػػػو حػػػػروؼ ]حثػػػػو[ أي اٟتػػػػاء والثػػػػاء وا٢تػػػػاء مػػػػع بعضػػػػهم الػػػػبعض 
ّٗٙ ، ةُحۡجَهُر َظّيّٗ ، َحۡجَعُر ) ِظـي َٞ ۡغَجَط 

َ
ٍَّ ، ةٌَأ َ َظـ ۥ  ،  ٱَّللٍّ ُٝ ٍّٗ ،  َبَهَسـ ِ ُثـ ٗۡ (، وكمػا بػُت ا١تػيم والنػوف )ٱَّللٍّ َحۡلِٖـ

ۥ ُٝ َص ٍۡ ُخ الكاؼ )(، وكما بُت التاء و َج َٙ ِ ۡخ ََك ٍّٙ ۡد َصـةَٓءكَ (، وكما بُت اٞتيم والداؿ )َوَت َِ (، وكمػا بػُت حػريف َوَٕ
ْ الواو واليػاء اللينتػُت ) ٠َا ٍُ ۡو َحۡه
َ
(، َوالٍ (، وكمػا بػُت حػريف اللػُت مػن جهػة وحػروؼ ا١تػد الثالثػة مػن جهػة أخػرى )أ

، فػػ ف مل يكونػػا متفقػػُت -كوقػػد سػػبق اٟتػػديث عػػن ذلػػ-وال يوجػػد غػػَت ىػػذه اٟتػػروؼ متجانسػػة يف الصػػفات 
(، ُُــٔ رٍّّبِ صػفًة ننظػػر إىل تقارهبمػػا مػػن حيػث ا١تخػػرج والصػػفة فػػ ف تقاربػػا ٥ترجػاً وصػػفًة كمػػا بػػُت الػالـ والػػراء )

َٚ وكما بُت الذاؿ واللاي ) ۥ(، وكما بُت القاؼ والكػاؼ )ِإَوۡذ َزيٍّ ُٗ (: حكمنػا عليهمػا بتقارهبمػا ٥ترجػاً َُنُِٖۡسَّ
نظرنػا إىل ا١تخػػرج، فػػ ف تقاربػػا ٥ترجػاً حكمنػػا عليهمػػا بأهنمػا متقاربػػاف ٥ترجػػاً كمػػا يف  وصػفة، وإف مل يكػػن ذلػػك

ُٗ ٨تو الداؿ مع الصاد ) ۡد َغـَدَُُس َِ (، فػ ف مل يكونػا متقػاربُت ٥ترجػاً ننظػر إىل الصػفات، فػ ف تقاربػا صػفًة َوَٕ
هنمػا متقاربػاف صػفًة، كمػا حكمنا عليهمػا بأ -على أاّل يكوف الفارؽ بينهما أكثر من صفة واحدة أو صفتُت-

ۡو ََٛطََٰرىَٰ بُت الواو والنوف )
َ
ۥ(، وكما بُت السُت واٟتاء )أ ُٗ ُٟ ٍّٜةِس ِظَصةُب ۡدََنَٰ (، وكمػا بػُت ا٢تمػلة والػداؿ )لِٖ

َ
(، أ

بكثػػرة، فكػػل حػػرفُت مػػدغمُت يف أي روايػػٍة كانػػت ومل ينطبػػق عليػػو حػػد  -التقػػارب-وقػػد وردت ىػػذه العالقػػة 
 كانػػػا مػػػن قبيػػػل ا١تتقػػػاربُت، فػػػ ف مل ينػػػدرج اٟترفػػػاف ٖتػػػت أي  مػػػن العالقػػػات السػػػابقة ا١تتمػػػاثلُت أو ا١تتجانسػػػُت

 حكمنا على اٟترفُت بالتباعد.
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 قسم العالمة الخميجي الحروح الهجائية إلى خمسة أقسام بالنسبة لما يدغم فيه منها وما ل يدغم: 

ل يدغم ويدغم فيه، وهو أربعة  الثاني: ل يدغم ول يدغم فيه، وهو ثالثة أحرح: الهمزة وا لح والخاء. األول:
َظفُخ والصاد، والزاي، ول يقال إن الطاء تدغم في التاء من )أحرح: الطاء والظاء 

َ
( إدغامًا ناقصًا ببقاء بََصفَخ ، أ

ّيِبِيَ (اإلطبا ت  ن المراد اإلدغام التام بإسقاط الحرح وصفته، نحو  ـَ ُح  َٓ َل هِ َٙ ۡ يدغم في مثمه  الثالث: .عند السوسي (ٱل
يدغم في جنسه ومقاربه فقط، وهو خمسة  الرابع: هاء، والواو، والياء.فقط، وهو ستة أحرح: العين، وال ين، والفاء، وال
يدغم في مثمه وجنسه ومقاربه، وهو أحد عشر حرفًا: الباء،  الخامس: أحرح: الجيم، والدال، والذال، والسين والضاد.

٤تمد ا٠تليجي، حل ا١تشكالت وتوضيح انظر:  والتاء، والثاء، والحاء، والراء، والسين، والقاح، والكاح، والالم، والميم، والنون.
]بتصرؼ[؛ وللخليجي نظم يف ىذه األقساـ،  .23(، صد.ت، الرياض، دار أضواء السلف) ،ٖتقيق/ عمر عبد القادر ،التحريرات يف القراءات

 تركنا ذكره حرصاً على االختصار.
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مػػن جػػنس  مشػػدداً  واحػػداً  حػػرؼ سػػاكن ٔتتحػػرؾ ْتيػػث يصػػَتاف حرفػػاً  إدخػػاؿ ىػػو اإلدغػػاـ الصػػ ير: :أولً 
 الثاين.

 رؼ األوؿ يف الثاين. إىل خطوة واحدة، وىي إدغاـ اٟتوٝتي صغَتاً: ألنو ال حيتاج عند إدغامو إال  
 

 يف اإلدغاـ الصغَت جعفر مذىب أيب
َۡذُت  الػذاؿ يف التػاء يف فعلػي: ) :أبو جعفػريدغم  .1 َخـۡذُت (، )  ٱَّتٍّ

َ
ِٚ ( كيػف وردا، ٨تػو: )  أ ِ َٕـه

َذتٍّ  ة،  ٱَّتٍّ َٟ َخذتَّ
َ
ٍّٗ أ  (. ُث

 َّنِ ُنذتَّ ِإَو: ) مهػا، يف موضػعُت وردوقػد (  ُنۡذُت الذاؿ يف التاء من لفظ: )  :يدغم أبو جعفر .2
 .الدخاف سورةمن  21آية و  ،غافر سورةمن  27آية  (ثَِرّ ِ 

ِٔ  ٌََٖجِسخٍّ )  ، ٨تػو:{ كيػف ورد َۡلِۡسُخ }  :لفػظ الثاء يف التاء مػن :أبو جعفر يدغم .3 ۡٞ
َ
ِشجَِي ِي أ

 َٚ ۡدَح َ٘ ). 

َٰ َخۡيـَِّٓ مػن قولػو تعػاىل: }  عُتيف ال عُتال :يدغم أبو جعفر .4 ََٜم لََعَ ُۡػـ ُِ  سػورةمػن  27آيػة  { َو
ُ القيامة، ىكذا: ) ُۡ َٜمَو َٰ  ۡػ َ  .1(لَعٍّ

ۡٚ  َراق  النػػوف يف الػػراء مػػن قولػػو تعػػاىل: }  :أبػػو جعفػػريػػدغم  .5 ــ َ٘  َٔ  سػػورةمػػن  27آيػػة  2{ َورِيــ
ٚ رٍّ القيامة، ىكذا: ) َ٘  َٔ  (.اق  َورِي

ۡٔ  الالـ يف الراء من قولػو تعػاىل: }  أبو جعفر:يدغم  .6 ا١تطففػُت،  سػورةمػن  14{ آيػة  َرانَ  ّلََكٍّ  ثَـ
(، وىنػػاؾ موضػػػعاف يػػدغمهما ألنػػػو قرأمهػػا علػػػى صػػيغة األمػػػر، مهػػا: قولػػػو انَ ّلََكٍّ  ثَـــٔ رٍّ ىكػػذا: )

ــةَل َرّ ِ تعػاىل: }  َٔ َرّبِ األنبيػػاء، و}  سػػورةمػن  4{ آيػػة  َُ َٰــ األنبيػػاء،  سػػورةمػػن  112{ آيػة  َق
 .3(ُُٔ رٍّبَّ  ۬ؐۡ ّ ِ ٔ رٍّ ُُ ىكذا: )

ــةتعػػاىل: }  البػػاء مػػن قولػػو :يظهػػر أبػػو جعفػػر .7 َٜ َه ٍّ٘ ــت  َْ ىػػود، ىكػػذا:  سػػورةمػػن  42{ آيػػة  ٱۡر
َٜة) َه َ٘ ۡت  َْ  .، وال ٗتفى القلقلة( ٱۡر

َٰ الثاء من قولو تعػاىل: }  :يظهر أبو جعفر .8 َٟر  زٍّ َّ يَٖۡ ِ األعػراؼ، ىكػذا:  سػورةمػن  176{ آيػة  ل
(  َٰ ۡرۚٓ َز َٟ َّ يَٖۡ ِ  (. ل

                                                 
 .بإسكان الالم والعين (ولتصن قرأ ) 1
 .الساكنة والتنوين باب أحكام النونسب  الحديث عنه في  2

سكان الالمقرأ )قال(  3  (.رٍّبَّ ، وضم باء )بضم القاح، وحذح ا لح، وا 
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بعض ٦تػػا جيػػوز فيػػو اإلدغػػاـ، وذلػػك : اٟتػػروؼ ا١تقطعػػة ومل يػػدغمها يف بعضػػها الػػيظهػػر أبػػو جعفػػر .9
مػيم {، وكػذلك ٨تػو عػدـ إدغػاـ  ٗٓ  ٓص  ـ  من قولو تعاىل: }  نوف )السُت( يف ا١تيم٨تو عدـ إدغاـ 
 {، وقد سبق اٟتديث عن ذلك يف باب اإلدغاـ. ٗٓ  ٕٓ   ا  من قولو تعاىل: }  )الالـ( يف ا١تيم

ألخػذ بعػػُت االعتبػػار أنػو يػػدغم مػػا السػػكتات الواجبػػة عنػد حفػػص، مػػع ا أبػػو جعفػرتػػرؾ  -مالحظػة :
ٚ رٍّ ،  انَ ثَٔ رٍّ يصلح منهػا لإلدغػاـ يف ) ( كمػا وسػبق أف أشػرنا، ولػو اإلظهػار يف كػل  مػن فػاٖتيت  اق  َ٘

 سور  ) يس، القلم (.
 
 

 اً مشػػدد اً واحػػد اً حرفػػ حػػرؼ متحػػرؾ بػػآخر متحػػرؾ بعػػده ْتيػػث يصػػَتاف ؿاخػػىػػو إد اً: اإلدغػػاـ الكبيػػر:ثانيػػ
 .من جنس الثاين

 وٝتي كبَتاً : ألنو حيتاج عند إدغامو إىل خطوتُت األوىل تسكُت اٟترؼ األوؿ والثانية إدغاـ األوؿ يف الثاين.
 دَ وقد أدغم اإلماـ أبػو جعفػر مػن اإلدغػاـ الكبػَت كلمػة واحػد وىػي )

ۡ
ـأ َٰ  }( مػن قولػو تعػايل: ٍّٜةـَؒ٘ ثَةَٛـة َُـةل٠ُاْ َح

َ
د

َّ ََل  َ ةل  دَ َ٘
ۡ
ًَ  ٍّٜةـَ٘ؒ أ َٰ ي٠ُُش الثانيػة إدغامػاً  النػوف حيػث أدغػم النػوف األوىل يف ،يوسػف سػورةمػن  11 ، آيػة{ لََعَ

 دَ ، ىكذا: )٤تضاً خالصاً، بال رـو وال إباـ
ۡ
 .(ٍّٜةـَ٘ أ

} تأمنػػػػا،  :يدغمػػػػو كاإلمػػػػاـ حفػػػػص ٨تػػػػو جعفػػػػر اأبػػػػمل أذكػػػػر مػػػػا كػػػػاف إدغامػػػػو علػػػػى األصػػػػل ألف  مالحظػػػػة:
، مكٍت  {، ألف أصل ىذه ال ، تأمروين   ] تأمننا، أٖتاجونٍت، تأمرونٍت، مكنٍت [. :كلمات ىوأٖتاجوين 

 
 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
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 حكم التقاء الساكنين
حيػػرؾ السػػاكن األوؿ بالضػػم إذا كانػػت الكلمػػة الثانيػػة يُبتػػَدأ  جعفػػر أبػػاإذا التقػػى سػػاكناف يف كلمتػػُت، فػػ ف       

 هبا هبملة وصل مضمومة.

ذلػػك كراىػػة االنتقػػاؿ مػػن كسػػر إىل ضػػم، وألف ٖتريػػك السػػاكن األوؿ بالضػػم يػػدؿ علػػى أف حركػػة وعلػػة       
 مهلة الوصل عند االبتداء بالكلمة الثانية الضم.

دُ ٨تػو: }       َِ زِئَ  َوَٕ ٟۡ نُ {، }  ٱۡصُذسٍّۡخ  ە  َخجِحَسحِ {، }  ٱۡشُذ
َ
ْ  أ ْ  ە  ثِرَۡۡحَـحِ  {، }  ٱۡرُذُٖـ٠ا وُ {، }  ٱۡدُخُٖـ٠ا

َ
 أ

ۡع  ُِ  {. ٱٛ

ۥوحيذر القارئ من الكلمة الثانية ا١تبدوءة هبملة وصل ال تضم عنػد االبتػداء هبػا، ٨تػو )      ُٝ ُٙ ٍَٰم ٱۡش ِٔ ،  ثُِيَل ُُ
و ُ  ْ ،  ٱلرَّ ِن ٱۡمُظ٠ا

َ
 (. أ

َٜة َنَشَ لفظ ]يف  ،باإلشباعن التقاء الساكنُت ػػػػػػػػم أبو جعفر صػػػػػػخلػػػػت -مالحظة:  إِنٍّ [ مػن قولػو تعػاىل: } ٱۡث
رّٗ  ٟۡ َٜةٓ ۡنَشَ َط ِ ٱۡث ٠رِ ِنَٜد ٱَّللٍّ ُٟ ةَ ٱلظَّ ب سػكاف العػُت،  حيػث قػرأ أبػو جعفػر:، التوبػة سػورةمػن  36{ آيػة  اِندٍّ

َتَٰ لفظ ]ذلك ػػػوكف اللتقاء الساكنُت، ػػػػػػبع يف األلػػػػػػػػػػػػمع ا١تد الالـز ا١تش ٠َل [ مػن قولػو تعػاىل: } َحََٰعۡۡسَ ُِ ن َت
َ
أ

ٞس َحََٰعۡۡسَ  ٍۡ ِ َج ة ٌَرٍّـُخ ِي َصۢنِت ٱَّللٍّ َ٘  َٰ ۡي لََعَ اللمر، حيث قرأ أبػو جعفػر: بليػادة يػاء  سورةمن  56{ آية  َت 
بعػػد األلػػف األخػػَتة، تكػػوف مفتوحػػة وصػػاًل، سػػاكنة وقفػػاً، والبػػن ورداف وجػػو آخػػر ىػػو: اإلسػػكاف ا١تطلػػق لليػػاء 

ا١تػد الػػالـز  د سػػبق اٟتػديث عػػن ذلػك يف بػػابوقػاللائػدة، فتمػد األلػػف الػيت قبلهػػا باإلشػباع اللتقػػاء السػاكنُت، 
 الكلمي ا١تخفف.

 
 باب األلفات السبعة

 :يف ىذا الباب يف اً حفص أبو جعفر خالف اإلماـ
 :ىياأللفاظ  ألفاظ، وىذه ٜتسة وقفاً يفو األلف وصالً  أبو جعفرأثبت  -أوًل :

ٍّٜة  }  لفظ: (1 ِٓ َٰ ُ رَ }  :من قولو تعاىل{  لٍّ ٠َ ٱَّللٍّ ُٞ ٍّٜة  ِٓ َٰ  .الكهف سورةمن  38 {، آية ّ ِ لٍّ

٠َُٜٛــة  }  :لفػظ (2 ٠َُٜٛــة }  :مػن قولػػو تعػػاىل{  ٱٕلَّ ِ ٱٕلَّ ــ٠َن ثـِـَّۡللٍّ َّٜ َّ ٱۡبــُذِ َ  ١٠َوَتُل َٜةلـِـ ُٞ 
 ُٙ ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  .األحلاب سورةمن  11 {، آية ِ٘

َٜة ٱلرٍُّش٠ََل }  :من قولو تعػاىل{  ٱلرٍُّش٠ََل  }  :لفظ (3 ۡه ـَ َٜـة ٦٦َوأَ مػن  66 آيػة {، َوَُةل٠ُاْ َربٍّ
 األحلاب. سورة
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بِيََل  }  :لفظ (4 َؽ }  :من قولو تعػاىل{  ٱلصٍّ
َ
بِيََل ٌَأ َٜة ٠َّٖ٦٧َٛة ٱلصٍّ ُٗ  َربٍّ ِٟ ِ َٚ َءاد ِ٘ ۡيِ  ٍَ ۥ ِؽۡه

 .األحلاب سورةمن  67 {، آية ٱَٕۡهَذابِ 

َٛة  لفػظ }  (5
َ
إذا أتػى بعػد ىػذا اللفػظ مهػلة قطػع مفتوحػة أو  { حيػث ورد، بتفصػيلو التػايل: خ

َٛة٨تو: } مضمومة، 
َ
ة خ َٛة ۬ؐۡ ثَِجةِشؿ   َ٘

َ
ۦ خ ِ ۡ

ُ
 مطلقاً: ب ثبػات األلػف،أبو جعفر فيقرأ ، { أ

أمػػػا إذا أتػػػى بعػػػده مهػػػلة قطػػػع ، فتمػػػد وصػػػالً علػػػى ا١تنفصػػػل، أي بالقصػػػر حسػػػب مذىبػػػو
ــِذيرٞ }  قولػػو تعػػاىل:: ثالثػػة مواضػػع وىػػي مكسػػورة، وذلػػك يف ــة  إَِلٍّ َٛ َٛ

َ
مػػن  188 آيػػة{  خ

أبػػو ، فقػػد قػػرأ األحقػػاؼ سػػورةمػػن  9 آيػػة، و الشػػعراء سػػورةمػػن  115 وآيػػة، عػػراؼاأل سػػورة
 .-كحفص- جعفر ْتذؼ األلف وصالً وإثباهتا وقفاً 

 
 :ىياأللفاظ  بالنصب مع التنوين يف ألفاظ، وىذه أبو جعفرقرأ  -ثانياً :

  إٍِّٛة: } من قولو تعاىل{  َشَلَِٰصََلْ }  لفظ .1
َ
َٚ َشَلَِٰصـَلّٗ َوأ ِرِي ٍَٰ َك

ۡخَذۡدَٛة لِٖۡ
َ
َلّٗ َوَشـهًِياأ {   ۡىَلٰـَ

 بالتنوين وصالً مع إبدالو ألفاً وقفاً. أبو جعفر، حيث قرأ اإلنساف سورةمن  4 آية
ــ٠َارِيَرا  لفػػظ }  .2 ــۡخ }  :مػػن قولػػو تعػػاىل يف سػػورة اإلنسػػاف ا١توضػػع األوؿ{  َُ ــ٠َاب  ََكَٛ ۡز

َ
َوأ

ــ٠َارِيرّٗ  ــ٠َارِيَرا  }  الثػػايناإلنسػػاف، واللفػػظ  سػػورةمػػن  15 {، آيػػة اَُ : } مػػن قولػػو تعػػاىل{  َُ
ِّ٘ ٠ََُارِيرّٗ  ح  ا  بػالتنوين وصػالً مػع  أبػو جعفػرحيػث قرأمهػا ، اإلنسػاف سػورةمػن  16 {، آيػة ٚ ٌِؾٍّ

 إبدا٢تما ألفاً وقفاً.
ْ لفػظ }  .3 ــ٠َدا ُٙ ــ٠دّٗ بتنػػوين الػداؿ ىكػػذا: }  أبػػو جعفػػر{، قػرأه  َث ُٙ {، ويقػػف عليػػو بػػاأللف،  اَث

 يف أربعة مواضع: وذلك
٠دّٗ }  .أ  ُٙ ََل إِنٍّ َث

َ
ۥ  خ ُٗ ُٟ ُرواْ َربٍّ ٍَ  ىود. سورةمن  68{ آية  ا َز

٠دّٗ وَََعدّٗ }  .ب  ُٙ ۡغَدََٰت ٱلرٍّّسِ وَ ا ا َوَث
َ
 الفرقاف. سورةمن  38{ آية  أ

٠دّٗ وَََعدّٗ }  .ج  ُٙ ۥ ا َوَُدا َوَث ُٗ َ َُٕس  العنكبوت. سورةمن  38{ آية  دٍّبَيٍّ

٠دّٗ }  .د  ُٙ ۡبَِقَٰ َوَث
َ
ة خ َٙ  النجم. سورةمن  51{ آية  ا َذ
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 ح واإلمالةباب الفت
كاف كثَت من قبائل العرب ٘تيل مثل عامػة أىػل ٧تػد مػن بػٍت ٘تػيم وبػٍت أسػد وقػيس و ..... غػَتىم، وكػاف       

 من ىذه القبائل من تقـو ٢تجتو على الفتح مثل أىل اٟتجاز من قريش وىوازف وثقيف وكنانة.

 الفتح: وىو فتح القارئ فمو باٟترؼ.
 إىل الشيء واإلقباُؿ عليو. اإلمالة: لغة التعويج، أو العدوؿُ 

 :1اصطالحاً: ىي أف تنحو بالفتحة ٨تو الكسرة، وباأللف اليت بعدىا ٨تو الياء، وىي تنقسم إىل قسمُت
 :وىي تكوف بُت األلف والياء ٘تاماً، من غَت قلب خالص وال إشباع مفػرط، وتسػمى  إمالة كربى

 أيضاً باإلضجاع وىي ا١ترادة عند اإلطالؽ.

 :وىػػػي النطػػػق بػػػاٟترؼ بػػػُت الفػػػتح الطبيعػػػي واإلمالػػػة احملضػػػة، وىػػػي أيضػػػاً أف تنحػػػو  إمالػػػة صػػػغرى
بالفتحة ٨تػو الكسػرة مػع بقػاء الفػم يف وضػعو الطبيعػي، أي دوف أف ينحػدر بالفتحػة ٨تػو الكسػر 

 ا٠تالص، ويطلق عليها: التقليل، أو: بُت بُت أي بُت األلف واإلمالة الكربى.

، واال٨تػػدار أخػػف علػػى اللسػػاف مػػن االرتفػػاع، فلهػػذا أمػػاؿ مػػن 2در باإلمالػػةفاللسػػاف يرتفػػع بػػالفتح وينحػػ     
 أماؿ، وأما من فتح فقد راعى أف الفتح أمنت أو ىو األصل.

يف كتابػػو النشػر، وىػو يصػػل سػنده إىل عبػػد  -رٛتػو اهلل  -الػػذي يػذكره اإلمػاـ ابػػن اٞتػلري  3ففػي اٟتػديث     
سػورة طػو، ومل يكسػر ] أي دُيِػل [ اٟتػروؼ ا١تقطعػة يف بػدايتها،  عندما كاف يقرأ عنده رجل اهلل بن مسعود 

 .مث  قاؿ: واهلل ىكذا علمٍت رسوؿ اهلل  -ثالث مرات  -(، وأماؿ الطاء وا٢تاء ٝؑـؑ) فقرأىا ابن مسعود 

                                                 
 /أو2 ومشكاةت وكالهما، والربا، والنار، كالناس، بعدية: أو قْبمية المفظ في موجودة / كسرة1: ثمانية اإلمالة أسباب 1

/ 3، المرفوع الضمير بها اتصل إذا منها تكسر الفاء  ن وزادت وشاء، وجاء، طاب،: نحو ا حوال بعض في عارضة
 تشبيه / أو5، ىرم: نحو عنها انقالب / أو4، إمالة ىيسم قد الترقي  فإن ضير، ل: نحو المفظ في موجودة ياء أو

 إمالة جاورم ما / أو7، وعيسى موسى،: نحو الياء عن المنقمب أشبه بما تشبيه / أو6، التأنيث كألح عنها: بالنقالب
 ا لح تكون / أو8،  رأىآ وراء ، نأىآ نون إمالة وكذا، ا ولى ألفها أعني تراءى: نحو إمالة  جل إمالة ىوتسم
ن ياء رسمت على ٤تمد الضباع: اإلضاءة يف بياف ]انظر: ياء.  أو كسرة شيئين إلى ترج  وكمها، كضحى الواو أصمها كان وا 

 [.29ىػ (، ص1420ث، أصوؿ القراءة، ) القاىرة، ا١تكتبة األزىرية للًتا
مرتف ، ولكنه منحدر قمياًل عن الفتح عند حفص هنا المسان فالنحدار هنا: نسبة لإلمالة، ففي إمالة نحو ) ط ى (  2

 ومن وافقه.
 حديث غريب. 3
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وقػػد اخَتلػػف أىػػل اللغػػة، ىػػل الفػػتح ىػػو األصػػل أـ اإلمالػػة؟، والػػراجح أف الفػػتح ىػػو األصػػل ألف اإلمالػػة      
تاج إىل سبب ٓتالؼ الفتح فال حيتاج إىل سبب، فاإلمالة فػرع مػن الفػتح، قػاؿ ابػن القاصػح يف شػرحو ٟتػرز ٖت

 األماين: إف  كل ما دياؿ جيوز فتحو وليس كل ما يُفتح جيوز إمالتو.
 األلف                                                         

                          اإلمالة الكربى                                       
                                                                                                                

   الياء                                                                                             

والغرض من اإلمالػة أو التقليػل: اإلعػالـُ بػأف أصػَل األلػِف اليػاُء، أو التنبيػو علػى قلبهػا إىل اليػاء يف موضػٍع      
 معُت أو مشاكلتها للكسر اجملاور ٢تا.

ـةََمۡؑرمل ديُِل أو يقلل أبػو جعفػر أي كلمػة يف القػرآف، ولػو يف لفظػة }       َٟ َٰ ىػود، ضػم سػورة مػن  41{ آيػة  ى
ةرَ َُمۡ فتح الراء بدوف إمالة، ىكذا: )ا١تيم مع  َٟ َٰ  (.ى
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 باب مرسـو الخط
ثَــخِ قػرأ لفظػػة: }  -أوًل:

َ
د  ، ىكػػذا: )بػػدؿ التػػاء 2با٢تػػاءوقفػػاً: أمػا وصػػاًل: بفػػتح التػػاء؛ ، 1{ حيثمػػا وردت َي 

ثََخ 
َ
َٰد  (. َؗح

وردت جعفػػر الوقػػف عليهػػا بالتػػاء، وقػػد  ردة بالتػػاء ا١تفتوحػػة فيجػػب عنػػد أيبإذا ُكتبػػت تػػاء ا١تؤنػػث ا١تفػػ -تنبيػػو:
 :3وذلك يف لفظة، توزعت على واحد وأربعُت موضعاً، 13يف 

ٍُّٜخ ،  ٌِۡفَرَت ) ُت ،  ُش
َ
ََٜخ ،  ٱۡمَرأ َخ ،  رَۡۡحََخ ،  ٍّٕۡه َٙ ۡهِػَيخِ ،  ثَِِيٍُّخ ،  ِٛۡه َ٘ ُخ ،  َو َٙ ِ ، َطَضَرَت ،  ُُرٍُّت ،  ََك

ٍُّٜخ  ََٜخ ،  وََص  (ٱۡب

َذاَت ، و } 4{ حيث وردت َمۡرَؽةتِ التالية: }  الستةاأللفاظ  تأنيث ا١تفتوحةاليلحق بتاء  -مالحظة:
َضح   ٟۡ ََٰخ ، و } 5النملسورة من  61{ آية  َب ََلَت ِظيَ النجم، و } سورة من  19{ آية  ٱٕلٍّ من  3{ آية  وٍّ
ةَت و } ص، سورة  َٟ ۡي  لفاظ ا٠تمسةعلى ىذه األ أبو جعفرحيث يقف ا١تؤمنوف، سورة من  36{ معاً آية  َٞ
 .-كحفص   - بالتاء

ثَخِ أما لفظة: } 
َ
د  .وىي اللفظة السادسة، فقد   اٟتديث عنها أعاله{  َي 

 فقاؿ:األلفاظ الستة السابقة نظم ا١تال القارئ يف شرحو على ا١تقدمة اٞتلرية وقد 
 أبت وذات مع ىيهات ويا  والالَت مع لت كذا مرضات  

                                                 
 ،قصصال سورةمن  26آية و  ،مريمسورة من  45+44+43+42آية و  ،يوسحسورة من  100+  4آية وردت في:  1
 صافات.ال ةسور من  102آية و 
 الياء عمى الكسر ليدل -عند من كسر– وكسرت التأنيث تاء عنها وعوض الياء، فحذفت أبي[ ]يا أصمها أبتآ:  يا 2

( أبت يا) في الهاء عممت(: 63ص ، 2ج) النشر طيبة شرح في النويري بالتاءت قال عميها ووقح المحذوفة
 ومن العوض، شبهة: أصمه من قرأها بالهاء مخالفة هات ووجهكتب لعدم المفظ، من ل الهاء عمى عطفها من لممذكورين

 إعراب. حرح يجعل لم ثم
 في نهاية ا صول. 3لمفائدة، انظر ممح  رقم  3

تحريم، حيث أّن ال سورةمن  1آية و  ،النساء سورةمن  114آية و  ،البقرة سورةمن  265+  207آية وردت في:  4
 وحجتهم بالهاء  مرضامآ وقفوا عميها وقفوا إذا بالتاء، والباقون طمحت هذا نيقولو  لمعرب ل ة هي بالتاء عميها الوقوح

  قامت بالفعل والمتصمة  نعمةآ بالسم فالمتصمة بالفعل، المتصمة والتاء بالسم المتصمة التاء بين الفر  أرادوا أنهم
بالعباد[، آية  رءوح وا ا اتمرض ابت اء نفسه يشري من الناس وذهبتآ، )القماش، عند تفسير قوله تعالى: ]ومن

 البقرة، بتصرح بسيط. سورةمن  207

 جمي  القراءيقح عميه  فميس مدار حديثنا، حيث نحو:  ذات لهبآ، -من نفس المفظ )ذات(- أما غير هذا الموض  5
 بالتاء.



 أصوؿ قراءة أبي جعفر المدني                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 71      

 

 

ِي  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ( مػػػن قولػػػو تعػػػاىل: }  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَألفػػػظ )  يف الػػػالـبتخفيػػػف  أبػػػو جعفػػػرقػػػرأ  -ثانيػػػاً: ِ ٱَّلٍّ َّلِلٍّ
ِِض 

َ
َِٰت َوٱِۡل َمََٰن ََل )  :ىكػذا، النمػلسػورة مػن  25{ آيػة  ُُيۡرُِج ٱۡۡلَۡتَء ِي ٱلصٍّ

َ
ولػو الوقػف (،  ْۤاوُدُجۡسٱيَـة  خ

ََل اختباراً على )
َ
ْ ٱۡشـُضدُ ( معػاً، ويبتػدئ بػػ )يَة خ ََل ( مػع ضػم مهػلة الوصػل، ولػو أيضػاً الوقػف اختبػاراً علػى )وا

َ
 (خ

ْ االبتداء بػ ) مث وحدىا (يَة) مث وحدىا ( مع ضم مهلة الوصػل، أمػا يف حالػة االختيػار فػال يصػح الوقػف ٱۡشُضُدوا
ََل على )
َ
ْ )ػ (، بل يتعُت وصلهما بيَة( وال على )خ عنػد ( ةيَـ)، مػع األخػذ بعػُت االعتبػار حػذؼ ألػف (ٱۡشُضُدوا
ْ بػ ) وصلها  .1اللتقاء الساكنُت (ٱۡشُضُدوا

 
 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 في نهاية ا صول. 4لمفائدة، انظر ممح  رقم  1
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 باب ياءات اإلضافة
(، وىػي زائػدة عػن بنيػة  ِب ةثِِسذـ ىػي يػاء تسػتخدمها العػرب للتعبػَت عػن ا١تػتكلم ا١تفػرد ٨تػو ) -ياء اإلضػافة:

ِٟۡدي الياء األصػلية ٨تػو )الكلمة، فخرج بقولنا ] زائدة [  (، وخػرج بقولنػا ] ا١تفػرد [ اليػاء الدالػة  ةوِيٓ  َٔ َسـ،  َح
( فهي دالة على ٚتع ا١تذكر السػامل، وخػرج بقولنػا ] للتعبػَت عػن ا١تػتكلم [ يػاء  َظةِِضِي على غَت ا١تفرد ٨تو )

ِ   ا١تؤنث ا١تخاطب ٨تو )  (. ٌَلُُكِ َوٱَۡشَ
 (. ٌَإَِّنِ ،  َذُروِ  ،  َشبِيِ   واألفعاؿ، واٟتروؼ، ٨تو: ) وياء اإلضافة تدخل على األٝتاء،

ۡوزِۡنـَِّ  فتكوف مع الفعل منصوبة احملل، ٨تػو: )
َ
 النمػل، ومػع االسػم ٣تػرورة احملػل، ٨تػو ) سػورةمػن  19( آيػة  أ

رِي
ْۡ ٓ  طو، ومع اٟترؼ منصوبة احملل ] إذا جػاءت مػع إّف وأخواهتػا [، ٨تػو ) سورةمن  14( آية  ذِ َخةُف إَِّنِ

َ
  أ

ِٚ  األنعاـ، و٣ترورة احملل ٨تو ) سورةمن  15( آية   الكافروف. سورةمن  6( آية  َوَِّلَ دِي
 (( فطرؾ و فطره. َذَفَرِ   وعالمتها صحة إحالؿ الكاؼ أو ا٢تاء ٤تلها، فتقوؿ يف ٨تو ))

 والعرب كانت أحياناً تسكنها وأحياناً تفتحها.
ألهنػػا مبنيػػة واألصػػل يف البنػػاء السػػكوف، كمػػا أّف األكثػػر يف القػػرآف ىػػو  وقػػد قيػػل إّف اإلسػػكاف ىػػو األصػػل     

السػػكوف، والػػبعض قػػاؿ إّف الفػػتح أصػػٌل ثػػاٍف، أي أف اإلسػػكاف أصػػل والفػػتح أصػػل، ألنػػو اسػػم، واالسػػم الػػذي 
 يكوف حرفاً غَت مرفوع يُقوى باٟتركة، وكانت فتحتو للتخفيف، ولكن الرأي األوؿ أقوى.

 ياء جاءت على ثالثة أقساـ: 876لقرآف ولقد ورد منها يف ا
ٔٞ  ما اتفق القػراء علػى إسػكاهنا وىػي األكثػر، ٨تػو ) - أ البقػرة، وٚتلتهػا  سػورةمػن  31( آيػة  إَِّنِ َصةِنـ

 ياًء. 566

َِٓۡبُ  ما اتفق القراء على فتحها، ٨تو ) - ب  ياًء. 98آؿ عمراف، وٚتلتها  سورةمن  41( آية  ثَََٖيََِّ ٱٕۡ

يػػاء وتػػأ  علػػى  212بػػُت الفػػتح واإلسػػكاف وقػػد وردت يف القػػرآف الكػػرًن يف  مػػا اختلػػف القػػراء فيهػػا - ت
 ستة أقساـ بالنسبة ١تا بعدىا.

 

 أقساـ ياءات اإلضافة
 يأ  بعد ياء اإلضافة

 
 ليس بعدىا     مهلة وصل      مهلة وصل     مهلة قطع     مهلة قطع     مهلة قطع      
 مضمومة     يف ) أؿ ( التعريف      مفردة             مهلة      مكسورة         مفتوحة      

 ياًء ( 31ياءات (       )  7ياًء (       )  14ياءات (     )  11ياًء (      )  52ياًء (      )  99)     
 ذوين          وطهر بييتإين أعلم ما ال         من أنصاري           إين أريد        ريب الذي حييي        قومَي اٗت  

 تعلموف              إىل اهلل                                                                             للطائفُت       



 أصوؿ قراءة أبي جعفر المدني                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 72      

 

 

 يف ياءات اإلضافة جعفر مذىب أيب
  ياء إضافة تلتها مهلة قطػع مفتوحػة يف كػل القػرآف ٨تػو: ) كليفتح أبو جعفر  َ نۡ  إَِّنِ

َ
ُٗ أ (، إال تسػعة  َٖ

 -مواضع قرأىا باإلسكاف، وىي:

ُروِ   قولو تعاىل: ) .1 ُْ ُٗ  ٌَۡۡذ رُۡز ُْ ۡذ
َ
 البقرة. سورةمن  152( آية  ۥأ

رِِ  قولو تعاىل: )  .2
َ
ُٛلرۡ  أ

َ
ۚٓ  أ َّ  األعراؼ. سورةمن  143( آية  إَِِلۡ

ذِ قولو تعاىل: )  .3 ٍۡ ََل ِي  َِّّ  َوََل َت
َ
 التوبة. سورةمن  49( آية  خ

َٚ  َودَرَۡۡحَِّۡ  ىل: )قولو تعا .4 ِ ّ٘ ُزٚ 
َ
 ىود. سورةمن  47( آية  أ

ٗـّ  ٌَۡدٍّجِۡهَِّ قولو تعاىل: )  .5 َٰ ِدَك ِغَس ۡٞ
َ
 مرًن. سورةمن  43( آية  ةأ

ۡوزِۡنَِّ  قولو تعاىل: ) .6
َ
َّ  َرّبِ أ َذ َٙ َر ِٛۡه ُٓ ۡط

َ
ۡن أ

َ
 النمل. سورةمن  19( آية  أ

ٔۡ مُ  ةَل ٌِرَۡن٠ُۡن َذُروِ  َوَُ قولو تعاىل: )  .7 ۡرُذ
َ
 غافر. سورةمن  26( آية  ٠َسَٰ أ

ُٗ ٱۡدُن٠ِ  قولو تعاىل: )  .8 ُٗ  َوَُةَل َربَُّس ۡشَذِضۡت َُٕس
َ
 غافر. سورةمن  61( آية  ۚۥٓ أ

ۡوزِۡنَِّ قولو تعاىل: )  .9
َ
َّ  َرّبِ أ َذ َٙ َر ِٛۡه ُٓ ۡط

َ
ۡن أ

َ
 األحقاؼ. سورةمن  15( آية  أ

 

  َٛػةرِيَ قػرآف ٨تػو: ) كل ياء إضافة تلتها مهلة قطع مكسورة يف كػل ال أبو جعفريفتح
َ
ٚۡ أ َ٘ َٰ  َُةَل  ِ إ

  ِ  مواضع قرأىا باإلسكاف، وموضع ٥تتلف فيو، وىي: تسعة(، إال يف  ٱَّللٍّ

ِٛلۡرِ   قولو تعاىل: ) .1
َ
َٰ ي٠َِۡم ُحۡجَهُس٠نَ  َُةَل أ َٰ ِ  األعراؼ. سورةمن  14( آية  إ

ة يَۡدُن٠َٛ قولو تعاىل: )  .2 ٍّٙ ٍّ ِم َٰ ِ َظتَّ إ
َ
ِٝ   َِّ أ  يوسف. سورةمن  33 ( آية إَِِلۡ

ِٛلۡرِ  قولو تعاىل: )  .3
َ
َٰ ي٠َِۡم ُحۡجَهُس٠نَ  َُةَل َرّبِ ٌَأ َٰ ِ  اٟتجر. سورةمن  36( آية  إ

ُۡ قولػػو تعػػاىل: )  .4 ، وال خيفػػى أنػػو قػػرأ ب سػػكاف القصػػص سػػورةمػػن  34( آيػػة  إَِّنِ  َِّ  يَُػــّدِ
 .القاؼ

َٰ ي٠َِۡم ُحۡجهَ قولو تعاىل: )  .5 َٰ ِ ِٛلۡرِ  إ
َ
 ص. سورةمن  79( آية  ُس٠نَ َُةَل َرّبِ ٌَأ

 ٱۡلٍّةرِ  َودَۡدُن٠ََِّٛ  قولو تعاىل: ) .6
َٰ ِ  غافر. سورةمن  41( آية  إ

ة دَۡدُن٠ََِّٛ ََل قولو تعاىل: )  .7 َٙ جٍّ
َ
 غافر. سورةمن  43( آية  إَِِلِۡٝ َٕۡحَس ََلُۥ  َصَرَم خ

َّ  ِي ُذّرِيٍِّ    قولو تعاىل: ) .8  األحقاؼ. سورةمن  15( آية  إَِّنِ ُتۡجُخ إَِِلۡ

ۡردََِّ قولو تعاىل: )  .9 خٍّ
َ
َٰ ل٠َََۡلٓ أ َٰ ِ ٔ  َُرِيت   إ َص

َ
 ا١تنافقوف. سورةمن  11( آية  أ
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  كػػل يػػاء إضػػافة تلتهػػا مهػػلة قطػػع مضػػمومة يف كػػل القػػرآف ٨تػػو: )  أبػػو جعفػػريفػػتح َ ــدُ  إَِّنِ رِي
ُ
(، إال  أ

 موضعُت، أسكنهما كل القراء، ومها:

ِٟۡديقولو تعاىل: )  .1 ۡو٠ٌُاْ ثَِه
َ
ُٗ  َوأ ِدُك ٟۡ وِف ثَِه

ُ
 البقرة. سورةمن  41( آية  ۥأ

ٌۡرِۡغ َنَٖۡيِٝ ُِۡفرّٗ  َُةَل َءاد٠ُِ  قولو تعاىل: )  .2
ُ
 الكهف. سورةمن  96( آية  اأ

 

 :1وقد أٚتلها الشيض القاضي يف النظم اٞتامع
 أْو َكْسرِىا أَْو َضم ها إال اليت  والياَء فافَتْح ِعنَد فَػْتِح مَهْلَِة 

 تْرَٛتِْن تَػْفِتٍت  َذُرونػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أَرِنػي     ْدعوِف واذُْكُروِف فات ِبْعٍت يف ا        
ْرتَنػػػػػػػػػػػػػػي     ُذر ي يت َيْدعونَنػػػػػػػػػػػػي تْدعونٍت          ْقٍت كػذا َأخ   َمْعػُو ُيَصد 

 ويا بَِعْهدي أَو ال َقْد َسػَكَنتْ      أَْنِظْرين آتوين ِبَكهٍف ثَػَبَتت                       
 

  كػػل يػػاء إضػػافة تلتهػػا مهػػلة وصػػل مػػن ] أؿ [ التعريػػف، يف كػػل القػػرآف ٨تػػو: ) أبػػو جعفػػريفػػتح  َ َرّ ِ
ِٙيُخ  ۦ َوُي ِ َۡ ِي يُ  (. ٱَّلٍّ

 مع مالحظة أف من أسكنها من القراء فلو حذفها وصاًل، ألف بعدىا ساكن.
ــِديَ ىػػذا البػػاب يف موضػػع واحػػد، وىػػو: }  خيػػالف حفصػػاً يف جعفػػر اأبػػوعليػػو فػػ ف  ٟۡ ــةُل َخ َٜ  ََل َح
ِٙيَ  ِ َٰٖ البقرة، وقد قرأ حفص ب سكاف الياء من ىػذا النػوع يف موضػع واحػد  سورةمن  124{ آية  ٱٕغٍّ

 البقرة السابق، وفتح ما سواه. سورة فقط، وىو موضع
 

  َُذواْ َهََٰذا إِنٍّ ٠َُِۡمَ و: ) كل ياء إضافة تلتها مهلة وصل مفػردة، يف كػل القػرآف ٨تػ أبو جعفريفتح  ٱَّتٍّ
 (، إال ثالثة مواضع قرأىا باإلسكاف، وىي:

َّ لََعَ ٱۡلٍّةِس  قولو تعاىل: ) .1 ۡيُذ ٍَ  األعراؼ. سورةمن  144( آية  إَِّنِ ٱۡغَف

ِِخ َهَٰرُ قولو تعاىل: )  .2
َ
 طو. سورةمن  31( آية  ٱۡطُدۡد ثِِٝۦٓ  ٪٢وَن أ

٠ُل قولو تعاىل: )  .3 ُِ َۡيتَ َح َٰٖ مَ َح َ٘ َۡذُت   الفرقاف. سورةمن  27( آية  َِّ ٱَّتٍّ

 وال خيفى أّف الياء يف ا١تواضع الثالثة السابقة تسقط وصالً اللتقاء الساكنُت.  
 :2قاؿ الشيض القاضي يف النظم اٞتامع

 َوِعْنَد مَهِْل الَوْصػػػػػػػػػػػػػػػِل أَْربَػٌع أتت  َوقَػْبل الـِ اْلُعْرِؼ فَػْتُحها ثَػَبْت     
 بَػْعِدَي اْٝتُُو َقْد بُػيػ َنْت يف الذ ْكرِ   َمْفُتوحًة قَػْومي لِنَػْفسي ذِْكرِي     

                                                 
 (. هم1425مكتبة تاج، : ) طنطا ،ناف  اإلمام لقراءة الجام  النظم شرح ،القاضي الفتاح عبد 1
 المرج  الساب . 2
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  ة التالية، ف نو يفتحها:الستكل ياء إضافة إذا مل يأت بعدىا مهٌل، إال يف ا١تواضع   أبو جعفريسكن 

ةٓنٍِِيَ قولو تعاىل: )  .1 َِرا ثَۡحِ َ لِٖفٍّ ّٟ ـَ ن 
َ
 .البقرة سورةمن  125( آية  أ

ِ قولو تعاىل: )  .2 ُخ وَۡصِّهَ َّلِلٍّ ۡٙ ۡشَٖ
َ
ٔۡ أ ُِ  آؿ عمراف. سورةمن  21( آية  َذ

َٰتِ قولو تعاىل: )  .3 َمََٰن ِي َذَفَر ٱلصٍّ ُخ وَۡصِّهَ لَِّلٍّ ٟۡ  األنعاـ. سورةمن  79( آية  وَصٍّ

ةِِتَ  قولو تعاىل: ) .4 َٙ ِٙيَ  َوَم َ ِ َرّبِ ٱَٕۡػَٰٖ  األنعاـ. سورةمن  162( آية  َّلِلٍّ

ِۡر ثَۡحِ َ لِٖ ىل: )قولو تعا .5 ّٟ ـَ ةٓنٍِِيَ َو  اٟتج. سورةمن  26( آية  فٍّ

َ ََل  قولو تعاىل: ) .6 ِٰ ة  َ٘ ۡخُجدُ  َو
َ
 يس. سورةمن  22( آية  أ

ـةِِتَ  َوََمَۡيـةٓيإِنٍّ َغََلِِت َونُُصِِك  يف قولو تعػاىل: ) جعفر يبألمالحظة:  َٙ األنعػاـ،  سػورةمػن  162( آيػة  َوَم
منهجػو العػاـ، حيػث يقػرأ ب سػكاهنا وصػالً ووقفػاً، مػع ا١تػد ا١تشػبع يف األلػف قبلهػا إسكاف ياء اإلضافة حسب 
 .، وقد سبق اٟتديث عنها يف باب ا١تديف اٟتالُت، على أنو مد الـز
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 باب ياءات الزوائد
(،  للكلمػة ) فعػىي كل ياء متطرفة تثبت يف التالوة زيادة على رسم ا١تصحف، وىي إمػا الـ ا -الياء اللائدة:

اِعۦ إَِذا َدََعنۦِ }  -اٟتػػػػروؼ، ٨تػػػو: دوفأو يػػػاء ا١تػػػػتكلم وتقػػػػع يف األٝتػػػاء واألفعػػػػاؿ  ِصيــــُت َدۡنــــ٠َةَ ٱلٍّ
ُ
 أ

 ِٰ  .1{ ٌََٖۡحۡصَذِضيُج٠اْ 

 فهي زائدة عند من أثبتها، وعند من مل يثبتها ال تعترب زائدة.

 وقد أشار إليها اإلماـ الشاطيب بقولو:
 أَلْف ُكنَّ َعْن َخطِّ الَمَصاِحِف َمْعزِلَ                وَنَك يَاَءاٍت ُتَسّمى َزَوائَِداَودُ            

 وىي تكوف يف آخر الكلمات ولكن ال تكتب موصولة مع الكلمات، بل تُذي ل هبا وترسم يف طرفها.

 والياءات قسماف:
ِٚ ،  وَِخيدِ ،  َِٛسيِ ما ىو زائد عن الكلمة، ٨تو )  .1 َ٘ ۡزَر

َ
 .( أ

َٜةدِ ما ىو أصلي، ٨تو )  .2 ُٙ ۡ  (. يَۡۡسِ ،  ٱل

 ففي حاؿ الوصل تثبت عند من أثبتها، أما يف حاؿ الوقف ٖتذؼ.

 
 جعفر حكم ياءات اللوائد عند أيب

  َلٍّ ما: قولػػػو تعػػػاىل: } ػػػػػ، يف موضػػػعُت ىوقفػػػاً  سػػػاكنةمفتوحػػػة وصػػػاًل،  ،يػػػاء زائػػػدةأثبػػػت أبػػػو جعفػػػر
َ
خ

ۦَ   ِٚ ۡمرِ  دَتٍّجَِه
َ
َذَهَػۡيَخ أ

َ
ۦَ طو، وقولو تعاىل: }  سورةمن  93آية {  يأ ُٚ ثَُِضّ   إِن يُرِۡدِن { آيػة  ٱلرٍّۡظَمَٰ

 .يس سورةمن  23

  ـة َءادَ ، يف قولػو تعػاىل: } وقفاً  ٤تذوفةمفتوحة وصاًل،  ،ياء زائدةأثبت أبو جعفر َٙ ُ َخـۡيٞ َذ ۦَ ٱَّللٍّ ِٚ ٰـَ  ى
ة ٍّٙ ُٗ  ّمِ َُٰس  النمل. سورةمن  36آية {  ۚۥٓ َءادَى

 سػػورة مػػن  68آيػػة {  ََل َخــ٠ٌۡف  ۦَحَٰهَِجــةدِ يف قولػػو تعػػاىل: }  مطلقػػاً، ،يػػاء زائػػدةر أثبػػت أبػػو جعفػػ
 اللخرؼ.

  موضعاً، وىي: وثالثُت ثالثةالياء اللائدة وصالً يف  أبو جعفرأثبت 

اِعۦ } قولو تعاىل: .1 ِصيُت َدۡن٠َةَ ٱلٍّ
ُ
 البقرة. سورةمن  186آية { إَِذا  أ

ِٰ إَِذا َدََعِنۦ  ٌَٖۡ  } قولو تعاىل: .2  البقرة. سورةمن  186آية {  َحۡصَذِضيُج٠اْ 

                                                 
 جعفر وقالون في أحد وجهيه. ووصاًل كل من: ورش وأبي عمرو وأبي تيعقوب الياء الزائدة في المفظين، مطمقاً  أثبت 1
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َٕۡبَٰتِ  } قولو تعاىل: .3
َ
ْوَِّل ٱِۡل

ُ
َٰأ ٠ِنۦ َح ُِ  البقرة. سورةمن  197آية {  َوٱتٍّ

َٚ قولػو تعػاىل: }  .4 ي ِ ۦ  َؤُُ َِّّٕلٍّ ِٚ َجَه ِٚ ٱتٍّ َ٘ ِ َو ُخ وَۡصِّهَ َّلِلٍّ ۡٙ ۡشَٖ
َ
ٔۡ أ ُِ  سػورةمػن  21آيػة {  َذ

 آؿ عمراف.

ُٗ  ٌَََل قولػو تعػاىل: }  .5 ُٞ ُٗ  ۥََّتَة٠ٌُ ُٜذ ُْ آؿ  سػورةمػن  175آيػة {  ِِٜ٘يَ ٠ُمـ ۥوََخة٠ٌُِنۦ إِن 
 عمراف.

واْ أَِبقولو تعاىل: }  .6 ّٜٗ َوٱۡخَظ٠ِۡنۦ َوََل تَۡظََتُ َٙ ۚٓ َحَِٰ  َث  .ا١تائدة سورةمن  44آية {  ة َُِٖيَلّٗ

َخــةُف قولػػو تعػػاىل: }  .7
َ
ۚۦٓ َوََل أ ِٚ َٰ ــَدى َٞ ــۡد 

ِ َوَُ ــ٠ِ  ِي ٱَّللٍّ ضَّ دَُح 
َ
 سػػورةمػػن  81آيػػة  1{ خ

 .األنعاـ

ٍّٗ ِْيُدونِ قولو تعاىل: }  .8  األعراؼ. سورةمن  195آية {  ٌَََل دُِٜلُرونِ  ۦُث

ٌٗ  ِّٚ َٖ  َٔ تَۡس ٌَََل قولو تعاىل: }  .9 َّ ثِِٝۦ ِنٖۡ َ ة َٕۡحَس ل َ٘  ىود. سورةمن  46آية  2{ ۦ 

َ َوََل َُّتُۡزوِنۦ ِي َؽۡيِ َ  قولو تعاىل: }  .11 ٠اْ ٱَّللٍّ ُِ  ىود. سورةمن  78ية آ 3{ ٌَۡتٍّ

ٌس  ۦتِ ي٠ََۡم يَةقولو تعاىل: }  .11 ٍۡ ُٗ َج ٍّٖ  بِإِۡذِِٛٝۚۦٓ ََل دََس
 ىود. سورةمن  115آية {  إَِلٍّ

َٰ دُ قولو تعاىل: }  .12 ِّٗ  ۦد٠ُنِ ٠َظ ٍّ ِ َٚ ٱَم٠ۡز ِ ّ٘ ِ ة   يوسف. سورةمن  66آية {  َّللٍّ

ُٔ  قولو تعاىل: }  .13 ِ٘ٚ َرۡج ٠ِنۦ  ُٙ ۡكُذ َۡشَ
َ
ة أ َٙ ِ ۡرُت ث ٍَ  .إبراىيم سورةمن  22آية  { إَِّنِ َز

ٔۡ ُدََعٓءِۦقولو تعاىل: }  .14 جٍّ َِ َٜة َوَت  .إبراىيم سورةمن  41آية {  َربٍّ

ۦقولو تعاىل: }  .15 ِٚ ۡردَ خٍّ
َ
ٚۡ أ ِ حِ  َٕه َٙ َٰ ي٠َِۡم ٱَِِٕۡحَٰ َٰ ِ  اإلسراء. سورةمن  62آية  4{ إ

ٔۡ ٌَ قولػو تعػاىل: }  .16 ـٚ يُۡؾـِٖ َ٘ َذـدۦِ  َو ٟۡ ُٙ ۡ ٠َ ٱل ٟۡ ُ َذ ِد ٱَّللٍّ ٟۡ ٚ َح َ٘  سػورةمػن  97آيػة {  َٖـَٚو
 اإلسراء.

ٔۡ ٌََٖـٚقولػو تعػاىل: }  .17 ـٚ يُۡؾـِٖ َ٘ َذـدۦِ  َو ٟۡ ُٙ ۡ ـ٠َ ٱل ٟۡ ُ َذ ِد ٱَّللٍّ ٟۡ ٚ َح  سػورةمػن  17آيػة {  َ٘
 الكهف.

َذا رََطـدّٗ  َنَِسَٰ قولو تعاىل: }  .18 ٚۡ َهٰـَ ِ٘ـ ُۡـَرَب 
َ
ۦ َرّ ِ ِِل ِٚ ِديَ ٟۡ ن َح

َ
 سػورةمػن  24آيػة {  اأ

 الكهف.

 قولو تعاىل: }  .19
َ
ةَلّٗ  َٛة  إِن دََرِنۦ خ َ٘  َّ ِٜ٘  ٍّٔ َُ

َ
 الكهف. سورةمن  39آية {  ا َوَوَلّٗ أ

                                                 
 .، فتمد الواو مدًا طبيعياً بتخفيح النون )أتحاجوني( قرأ  1

 .النونوتشديد  ،بفتح الالم)تسألني( قرأ  2
 ياء اإلضافة.بفتح ( َؽۡيِ  )قرأ  3

 .وصاًل بمقدار حركتين حسب منهجه في الياء الزائدة المد الجائز المنفصلل يخفى  4
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ن يُ قولو تعاىل: } .21
َ
َ أ ۦ َخۡيّٗ ٠َذَهَِسَٰ َرّ ِ َّ تَِيِ ٍّٜذِ ِٚ َص ّ٘  الكهف. سورةمن  41آية  1{ ا 

ٍّٜة َجۡجِو  قولو تعاىل: }  .21 ُْ ة  َ٘  َّ ِ َٰل ا ۦَُةَل َز  الكهف. سورةمن  64آية {  ٌَۡۡردَدٍّ

ٔۡ قولػو تعػاىل: }  .22 َٞ  َٰ َّ لََعَ دٍّجُِه
َ
ن  خ

َ
ـَخ رُۡطـدّٗ أ ۡٙ ِ ـة ُنّٖ ٍّٙ ۦ ِم ِٚ َٙ ِ

 سػورةمػن  66آيػة {  اُتَهّٖ
 الكهف.

ًُ ذِيِٝ َوٱۡۡلَةدِۚۦٓ  َش٠َآءٌ قولو تعاىل: }  .23 ِٓ  اٟتج. سورةمن  25آية  2{ ٱَٕۡػَٰ

ةل   قولو تعاىل: } .24 َٙ ِ ۦ ث ِٚ وَٛ ِٙدَّ دُ
َ
َٚ َُةَل خ ة َصةَٓء ُشَٖۡيَمَٰ ٍّٙ  ل.النم سورةمن  36آية {  ٌََٖ

ُٗ قولو تعاىل: }  .25 ِدُك ۡٞ
َ
٠ِۡم ٱدٍّجُِه٠ِنۦ أ َِ َٰ َٔ ٱلرٍَّطةدِ  ۥَح  غافر. سورةمن  38آية {  َشبِي

ِٗ قولو تعاىل: }  .26 َٰ ۡنَل
َ
ِۡۡل َْ َٰذِِٝ ٱۡۡل٠ََارِۦ ِي ٱۡۡلَۡعرِ  ٚۡ َءاَح ِ٘  الشورى. سورةمن  32آية {  َو

َٰ قولػو تعػاىل: }  .27 َذا ِغـَس ة َوٱدٍّجُِه٠ِنۚۦٓ َهٰـَ َٟ ِ نٍّ ث ََتُ ۡٙ ٗٞ ٌَََل َت ۡصـَذِِي َّ٘  سػورةمػن  61آيػة { ٞط 
 اللخرؼ.

َ ن  َُرِيت  قولو تعاىل: }  .28 ٍّ٘  ِٚ٘ َٜةدِۦ  ُٙ ۡ َٜةدِ ٱل ِٙۡم ي٠ََۡم ُح  ؽ. سورةمن  41آية  3{ َوٱۡشَذ

اعِ قولو تعاىل: }  .29 ء  َُّٛسرٍ  ۦي٠ََۡم يَۡدُع ٱلٍّ َٰ ََشۡ َٰ ِ  القمر. سورةمن  6آية {  إ

َٰ ٱلٍّ قولو تعاىل: }  .31 ِ ِفهَِي إ ٟۡ ُِروَن َهََٰذامَّ ٍَٰ ٠ُل ٱَٕۡك ُِ  القمر. سورةمن  8آية {  اِعۦ  َح

ِٔ إَِذا يَۡۡسِۦ قولو تعاىل: }  .31 ۡ
ٔۡ  ٤َوٱِلٍّ  الفجر. سورةمن  4آية {  َٞ

َ قولو تعاىل: }  .32 ٠ُل َرّ ِ ُِ ۦ  َذَي ِٚ َ٘ ۡزَر
َ
ة ١٥أ ٍّ٘

َ
 الفجر. سورةمن  15آية  4{ َوأ

َ قولو تعاىل: }  .33 ٠ُل َرّ ِ ُِ ۦ  َذَي َهَََٰنِ
َ
 الفجر. سورةمن  16آية  5{ ّلََكٍّ   ١٦أ

  { :ــ٠َۡم أثبػػت ابػػن ورداف اليػػاء اللائػػدة وصػػالً وحػػذفها وقفػػاً، يف موضػػعُت مهػػا: قولػػو تعػػاىل ــِذَر يَ ِِلُٜ
ٍََُّلِقۦ  ُٗ  ١٥ٱ ُٞ ُٗ غػافر، قولػو تعػاىل: }  سػورةمن  15{ آية  َبَٰرُِزوَن   ۥي٠ََۡم  َخـةُف َنَٖـۡيُس

َ
يَـ٠َۡم  ۥأ

َٜةدِۦ  ٍُّ َٚ ي٠ََۡم دُ  ٣٢ٱ ۡدثِرِي ُ٘ ٠ََّٕن   .غافر سورةمن  32{ آية  ٠َ

 

 

                                                 

َ ل يخفى فتح ياء اإلضافة في لفظة ) 1  (.َرّ ِ
 .بتنوين الضم بدل تنوين الفتح( َش٠َآءقرأ ) 2

َٜةدِ) يالياء ف لم ُيثبت أبا جعفرل يخفى أّن  3  .(ُح

َ ل يخفى فتح ياء اإلضافة في لفظة ) 4  (.َرّ ِ
َ ل يخفى فتح ياء اإلضافة في لفظة ) 5  (.َرّ ِ
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َتَٰ لفػظ ]يف  -مالحظة: ة ٌَرٍّـُخ ِي َصۢنـِت [ مػن قولػو تعػاىل: } َحََٰعۡۡسَ َ٘  َٰ ۡي لََعَ َت  ٞس َحََٰعۡۡسَ ٍۡ ٠َل َج ُِ ن َت
َ
أ

 ِ سػاكنة اللمػر، قػرأ أبػو جعفػر: بليػادة يػاء بعػد األلػف األخػَتة، تكػوف مفتوحػة وصػاًل،  سورةمن  56{ آية  ٱَّللٍّ
وقفػػاً، والبػػن ورداف وجػػو آخػػر ىػػو: اإلسػػكاف ا١تطلػػق لليػػاء اللائػػدة، فتمػػد األلػػف الػػيت قبلهػػا باإلشػػباع اللتقػػاء 

 ا١تد الالـز الكلمي ا١تخفف. وقد سبق اٟتديث عن ذلك يف بابالساكنُت، 
 

 وإثبات الياء وصالً يف ياءات اللوائد لعلتُت مها:
 ، وىو ب ثبات ىذه الياءات.لرسوؿ اهلل  اتباع النقل الوارد عن الشيوخ بسندىم - أ

 اتباع األصل، واألصل يف ىذه الياءات اإلثبات، وإاا حذفت ٗتفيفاً أو بناًء. - ب

 
 ؽ بُت ياءات اللوائد وياءات اإلضافةو الفر 

 ؽ بُت ياءات اللوائد وياءات اإلضافة يف النقاط التالية:و ديكن ٖتديد الفر 
 ، أما ياءات اإلضافة فتوجد يف األٝتاء واألفعاؿ واٟتروؼ.ياءات اللوائد يف األٝتاء واألفعاؿ - أ

 ياءات اللوائد ٤تذوفة يف ا١تصاحف، أما ياءات اإلضافة فهي ثابتة فيها. - ب

يػػاءات اللوائػػد تكػػوف أصػػلية وزائػػدة، فتجػػيء المػػاً للفعػػل، أمػػا يػػاءات اإلضػػافة فتكػػوف زائػػدة علػػى  - ت
 الكلمة وليست من أصو٢تا، فهي كهاء الضمَت وكافو.

٠تػػػػالؼ يف يػػػػاءات اللوائػػػػد دائػػػػر بػػػػُت اٟتػػػػذؼ واإلثبػػػػات، أمػػػػا يػػػػاءات اإلضػػػػافة فػػػػدائر بػػػػُت الفػػػػتح ا - ث
 واإلسكاف.
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 حفصاً  أبو جعفراإلماـ كلمات مطردة خالف فيها 
ُرونَ بتشديد الذاؿ يف لفظ ) أبو جعفرقرأ  (1 ٍّْ ُرونَ ذٍّ دَ ، ىكذا: }2، ا١تبدوء بتاء، حيث ورد1(دََذ ٍّْ.} 

 {. خَّ ُ٘ ( كيف ورد، ىكذا: }  ِ٘خَّ بضم ا١تيم يف لفظ )  أبو جعفرقرأ  (2

{، وقػد ورد يف  وََنـۡدَٛة(، ىكػذا }  َنََٰنۡدَٛة)  لفظبعد الواو يف  ةذؼ األلف الواقعْت قرأ أبو جعفر (3
 .طو سورةمن  81األعراؼ، وآية  سورةمن  142البقرة، وآية  سورةمن  51مواضع ىي: آية  ةثالث

ـة ىل: )قولو تعػا أبو جعفرقرأ  (4 ٍّٙ  سػكاف بالنسػاء،  سػورةمػن  58البقػرة، وآيػة  سػورةمػن  271( آيػة  ِٛهِ
ةىكذا: }  ؛وبذلك يلتقي ساكناف، وىو جائلالعُت،  ٍّٙ  {. ِٛۡه

ْ  قولػو تعػاىل: ) أبو جعفػرقرأ  (5 ، تشػديد الػداؿ سػكاف العػُت و ب، النسػاء سػورةمػن  154( آيػة  ََل َتۡهُدوا
ْ ََل َتۡهدَّ ا: } ىكذ؛ وبذلك يلتقي ساكناف، وىو جائل  {. وا

يٓ  قولػػو تعػػاىل: ) أبػػو جعفػػرقػػرأ  (6 ــّدِ ِٟ  يَ
، وبػػذلك يلتقػػي ب سػػكاف ا٢تػػاء، يػػونس سػػورةمػػن  35( آيػػة  َلٍّ

ّدِيىكذا: } ، وىو جائل، ] ا٢تاء والداؿ [ ساكناف ٟۡ  {. َلٍّ َح

٠نَ  قولػػو تعػػاىل: ) أبػػو جعفػػرقػػرأ  (7 ُٙ ــ لتقػػي ، وبػػذلك ياءب سػػكاف ا٠تػػ، يػػس سػػورةمػػن  49( آيػػة  َُيِّػِ
٠نَ ىكذا: } ، وىو جائل، ] ا٠تاء والصاد [ ساكناف ُٙ  {. َُيّۡػِ

حِ  َٔ ۡل  يف لفظ ) (8 َٓ ۡغـَدَُٰت ( مػن قولػو تعػاىل: }  ۡي
َ
َب أ ذٍّ ـحَ  َل َْ َٓ ۡرَشـِٖيَ  ۡي ُٙ ۡ سػورة مػن  176{ آيػة  ٱل

ۡغَدَُٰت الشػعراء، و قولػو تعػاىل: } 
َ
٠ُد َو٠َُُۡم ل٠ُط  َوأ ُٙ ۚٓ  َل َوَث َح َٓ   ۡي

َ
َّ ٱِۡل ْوَل هِـ

ُ
مػن  13{ آيػة  ۡظـَزاُب أ

بػػالـ مفتوحػػة وال يُثبػػت مهػػلة القطػػع الػػيت بعػػد  -ويصػػلها أيضػػاً  -هبػػا  أبػػو جعفػػرسػػورة ص، فيبتػػدئ 
ـحَ  َل الالـ وال توجػد مهػلة وصػل قبلهػا، وينصػب التػاء فيقرؤمهػا ىكػذا: )  َٓ (، ٓتػالؼ حفػص الػذي  ۡي

 يبتدئ هبما هبملة وصل مفتوحة، ويكسر التاء.

كحفػص يُثبػت عنػد   جعفػر أبػا، فػ ف 14ؽ اآليػة سػورة ، وموضع 78جر اآلية اٟتسورة أما يف موضع 
يَۡسحِ االبتداء مهلة وصل مفتوحة تبعاً للرسم، وال خيفى وجو النقل فيهما، فيقرؤمها ىكذا: ) 

َ
 (. ٱِۡل

َُٰجٍََّّ بكسر الياء يف لفظ )  أبو جعفرقرأ  (9 َُٰجََِّّ ( حيث ورد، ىكذا: }  َح  {. َح

ــــ )يف ]  (11 ــــ )البقػػػػرة،  سػػػػورةمػػػػن  245 آيػػػػة ( ُؿ َوَيۡجػُ   )األعػػػػراؼ،  سػػػػورةمػػػػن  69 آيػػػػة ( َفحّٗ  ثَػۡ 
ــ ػ َ ُٙ ۡ ا١تواضػػع الثالثػػة السػػابقة بالصػػاد فقػػط،  أبػػو جعفػػرالطػػور [، قػػرأ  سػػورةمػػن  37 آيػػة ( ۡيِفُرونَ ٱل
َػۡيِفرٍ )  وكذلك ُٙ ِ  ىذا ا١توضع بالصاد، كحفص. أبو جعفرقرأ قد الغاشية، ف سورةمن  24 آية ( ث

                                                 

ُرونَ إذا إضيح لهذا المفظ حرح مزيد فال يندرج في هذا البند، وذلك نحو: ) 1 ٍّْ  البقرة.سورة من  221( آية َحَذَذ

ٓ  قوله تعالى:   ما عدا 2 ُروَن إَِلٍّ ُْ ة يَۡذ َ٘  المدثر،  ن أصل المفظ )َيْذكَُّروَن(.سورة من  56آية آ  َو
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ُ (، مػن قولػو تعػاىل: }  ٱُٕۡهۡۡسَ  ٱُٕۡحۡۡسَ ؐۡي ) ػػػػػػن يف لفظػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػم السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضػػػو جعفر بقرأ أب (11 يُرِيُد ٱَّللٍّ
ةَ  ٠ُِٖٙاْ ٱٕۡهِدٍّ ۡٓ ُ ُِ ُٗ ٱُٕۡهۡۡسَ َو ُٗ ٱُٕۡحۡۡسَ َوََل يُرِيُد ثُِس : ، وقولػو تعػاىل البقػرة سػورةمػن  185آيػة {  ثُِس

ة ََكدَ } َ٘ ٚب َبۡهِد  ِ٘ ةِ  َجُه٠هُ ِي َشةَنحِ ٱُٕۡهۡۡسَ َٚ ٱتٍّ ِي   ؐۡٱُٕۡحُۡسَ ذا: }ػػػػػػػكػالتوبة، ى سورةمن  117آية {  ٱَّلٍّ
 .{ ٱُٕۡهُۡسَ 

ة لفظ ) سيء ( يف كل من قولو تعاىل: }  (12 ٍّٙ َ ٗـّ َول َٜة ل٠ُ ُٗ  ٓيءَ ِشـؒة َصةَٓءۡت رُُشُٖ ِٟ ِ ُٗ َوَؽ  ۥث ِٟ ِ { َذرَۡعّٗ  ۥةَق ث
ٗـّ ىود، وقولو تعاىل: }  سورةمن  77آية  َٜة ل٠ُ ن َصةَٓءۡت رُُشُٖ

َ
ةٓ أ ٍّٙ َ ُٗ  ٓيءَ ِشـؒة َول ِٟ ِ ُٗ  ۥث ِٟ ِ  َذرَۡعّٗ   ۥَوَؽةَق ث

حّٗ العنكبوت، وقولو تعػاىل: }  سورةمن  33{ آية  ٍَ ۡوهُ ُزٕۡ
َ
ة َرأ ٍّٙ ْ  ۡخ  َٔ ٓي شٌََِٖؒ ـُروا ٍَ َٚ َز ِيـ {  وُُص٠هُ ٱَّلٍّ

قػرأه وقع فيو قبل الياء كسرة يف أولو، وقػد   القرآف، ىذا الفعليف اا١تلك، وال رابع ٢ت سورةمن  27آية 
وا١تقصػػود باإلبػػاـ ىنػػا ىػػو: أف ٖتػػرؾ اٟتػػرؼ األوؿ مػػن الكلمػػة ْتركػػة مركبػػة مػػن باإلبػػاـ  أبػػو جعفػػر

حػػركتُت ضػػمة وكسػػرة، وجػػلء الضػػمة مقػػدـ وىػػو األقػػل، ويليػػو جػػلء الكسػػرة وىػػو األكثػػر، وال يضػػبط 
 فهذا الفعل علػى وزف ] فُعِػل [ وأصػلو ىػو ]) ا١تتقنُت، شافهة من أفواه الشيوخالتلقي وا١تاإلباـ إال ب

ُسػػػوَِء ( مبنيػػػاً للمفعػػػوؿ [ فُسػػػلبت مػػػن السػػػُت الضػػػمة ونقلػػػت إليهػػػا كسػػػرة ويػػػاء مػػػع اإلبػػػاـ، وأغلػػػب 
ءَ  العرب يقرؤونو )  ( باإلباـ. ٓيءَ ِشـؒ (، والبعض يقرؤه ) ِسٓ

ْ قػرأ )  (13 حِ ٱۡشـُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ ِإَوۡذ يف ٜتسػة مواضػع، وىػي: قولػو تعػاىل }  ذلػك وقػد وردبضػم التػاء، (  لِٖۡ
حِ ٱۡشُضُدواْ ٓأِل َٓ ِ ه َل  َٙ َٜة لِٖۡ مػن  51اإلسػراء و آيػة  سورةمن  61و آية  البقرة سورةمن  34{ آية  َدمَ ُُٖۡ

ـحِ ٱۡشـضُ  ، وقولو تعػاىل: }طو سورةمن  116الكهف و آية  سورة َٓ هِ َل  َٙ َٜة لِٖۡ ُُٖۡ ٍّٗ { آيػة  ُدواْ ٓأِلَدمَ ُث
حُ ، ىكذا: } األعراؼ سورةمن  11 َٓ ِ ه َل  َٙ ْ  لِٖۡ  .{ ٱۡشُضُدوا

 

 
ُٗ لفػػظ )  مالحظػػة: ــ ا١ترسػػالت، أليب جعفػػر فيهػػا وجهػػاف جػػائلاف، اإلدغػػاـ سػػورة مػػن  21( آيػػة  ۥَُنُِٖۡسَّ

 الكامل وىو ا١تقدـ، والوجو الثاين اإلدغاـ الناقص.
 
 

 شػيػطي (امػتػحػاف تػنػ القادـ لقاء) ال
 
 

 ( النهائيمػتػحػاف ال تحديد موعد)  
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 -(: 0ملحق رقم ) 
 -شرح فكرة الرسم التوضيحي : -أوًل :

كانت فكرة الرسم التوضيحي من منطلػق تبسػيط ا١تعلومػة، وأف يفهػم اٞتميػع موضػوعاً يعتػرب مػن ا١تواضػيع       
قة بُت أي حػرفُت فيكػوف مػن السػهل الرجػوع ٢تػذا ا١تهمة يف علم التجويد والقراءات، ف ذا أردنا أف نعرؼ العال

 الرسم التوضيحي ومعرفة العالقة ٔتجرد النظر إىل ا٠تانة اليت يتقاطع عندىا خطا التقاء اٟترفُت .
فمثاًل لو أردنا أف نعرؼ العالقػة بػُت حػرؼ القػاؼ وحػرؼ الشػُت، ننظػر يف الرسػم التوضػيحي إىل حػرؼ      

، مث ننظػػػر إىل حػػػرؼ الشػػػُت عكػػػس –ولنػػػا ا٠تيػػػار يف ذلػػػك  –يػػػة أو األفقيػػػة القػػػاؼ سػػػواء يف اٟتػػػروؼ العمود
العمود ا١تختار، ٔتعٌت أننا لو أخذنا القاؼ من اٟتروؼ العمودية فنأخػذ الشػُت مػن اٟتػروؼ األفقيػة، والعكػس 

تمػاثالف صحيح، مث ننظر إىل نقطة التالقي، ف ذا كاف لوف ا١تربع الػذي التقيػا فيػو ] أسػود [ معػٌت ذلػك أهنمػا م
(، وإذا كػاف شػكل ا١تربػع ] قطريػاً مػائالً زىػري اللػػوف [  –أي مػع القػاؼ والشػُت  –) وىػذا مل يتحقػق معهمػا 

معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متجانسػػاف ) وىػػذا مل يتحقػػق معهمػػا (، وإذا كػػاف ا١تربػػع ] فارغػػاً أبػػيض اللػػوف [ معػػٌت ذلػػك 
ربػػع ] أزرؽ [ معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متقاربػػاف ) وىػػذا أهنمػػا متباعػػداف ) وىػػذا مل يتحقػػق معهمػػا (، وإذا كػػاف لػػوف ا١ت

 ما ٖتقق بينهما (، انظر التطبيق يف الشكل التايل.
 

 أ  ىػ  ع  ح  غ  خ  ؽ  ؾ  ج  ش  ض  ؿ  ف  ر  ط ...... إخل          
 أ

 ىػ
 ع
 ح
 غ
 خ

 فايعٍت أف القاؼ والشُت متقارب أزرؽاللوف              ؽ    
 ؾ

                                           ج                
 خط التماثل          فايعٍت أف القاؼ والشُت متقارب أزرؽاللوف          ش    

 ض
لػػو قسػػمنا الرسػػم التوضػػيحي ٓتػػط التماثػػل الػػذي ينتصػػف اللػػوف األسػػود ] وىػػذا مػػا عُػػرب عنػػو بػػا٠تط  مالحظػػة:

 الرسم التوضيحي متطابقاف يف ٚتيع اٟتروؼ وا١تربعات.ا١تتقطع يف الشكل السابق [، لوجدنا أف جلئي 
 :ىو الشكل التايل الرسم التوضيحيالرسم التوضيحي :  -ثانياً:
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 متباعداف            فامتقارب         ف امتجانس          ف متماثال       مفتاح الرسم التوضيحي: 

 يَ  وَ  المد ب ـ ؼ ث ذ ظ ز س ص ت د ط ر ف ؿ ض ش ج ؾ ؽ خ غ ح ع ىػ أ 
                              أ
                              ىػ
                              ع
                              ح
                              غ
                              خ
                              ؽ
                              ؾ
                              ج
                              ش
                              ض
                              ؿ
                              ف
                              ر
                              ط
                              د

                              ت
                              ص
                              س
                              ز
                              ظ
                              ذ

                              ث
                              ؼ
                              ـ

                              ب
                              المد

                              وَ 
                              يَ 

 الدرر الحساف في القراءات العشر للقرآف



 أصوؿ قراءة أبي جعفر المدني                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 83      

 

 

 -( : 2ملحق رقم ) 
ــ }أصػػل كلمػػة       ٦تػػدودة وبعػػدىا نػػوف مفتوحػػة أيضػػاً، وىػػي اسػػم مبػػٍتىػػو ) آف ( هبمػػلة مفتوحػػة  { َٚ َٰٔـَءٓإۡ

علػػم علػػى اللمػػاف اٟتاضػػر مث دخلػػت عليػػو " أؿ " الػػيت للتعريػػف، مث دخلػػت عليػػو مهػػلة اسػػتفهاـ، فػػاجتمع فيػػو 
مهلتػػاف مفتوحتػػاف متصػػلتاف، األوىل مهػػلة االسػػتفهاـ، والثانيػػة مهػػلة الوصػػل، وقػػد أٚتػػع أىػػل األداء علػػى اسػػتبقاء 

هبمػػا معػػاً وعػدـ حػػذؼ إحػػدامها، ولكػػن ١تّػا كػػاف النطػػق هبمػػلتُت متالصػقتُت فيػػو مشػػقة أٚتعػػوا ا٢تمػلتُت والنطػػق 
علػػى تغيػػػَت ا٢تمػػػلة الثانيػػػة، وإف اختلفػػوا يف كيفيػػػة ىػػػذا التغيػػػَت، فمػػنهم مػػػن غَتىػػػا ب بػػػدا٢تا ألفػػاً مػػػع ا١تػػػد ا١تشػػػبع 

ف الوجهػاف جػائلاف ٞتميػع القػراء، ٗتلصاً من التقاء الساكنُت، ومنهم من سهلها بُت ا٢تملة وبػُت األلػف، وىػذا
وعلػػى وجػػو التسػػهيل ال جيػػوز إدخػػاؿ ألػػف الفصػػل بينهػػا وبػػُت مهػػلة االسػػتفهاـ ألحػػد مػػن القػػراء، وقػػد قػػرأ ابػػن 
ورداف بنقػػل حركػػة ا٢تمػػلة إىل الػػالـ وحػػذؼ ا٢تمػػلة مػػع إبػػداؿ مهػػلة الوصػػل ألفػػاً مػػع ا١تػػد والقصػػر وتسػػهيلها بػػُت 

 بُت.
 

 -(: 3ملحق رقم ) 
 لفظة، توزعت على واحد وأربعُت موضعاً، وبياهنا كالتايل:  13نيث ا١تفتوحة ) ا١تبسوطة ( وردت يف تاء التأ
ــُخ ] (1 َٙ ِ َّ ٱۡحُۡصــَََّٰ } [ يف موضػػع واحػػد، وىػػو: ََك ـِـ ــُخ َرّب َٙ ِ ــۡخ ََك ٍّٙ  سػػورةمػػن  137آيػػة  { َوَت

 .األعراؼ
ِ َخۡيٞ } [ يف موضع واحد، وىو: ثَِِيٍُّخ ] (2 ٗۡ  ثَِِيٍُّخ ٱَّللٍّ ـٍُّٕسـ َّ٘ ٜـُذٗ  ُْ َِِٜ٘يۚٓ إِن  مػن  86آيػة  { ۡد

 .ىود سورة
َّ   ُُرٍُّت َخۡي  } [ يف موضع واحد، وىو: ُُرٍُّت ] (3 َ ِ َول

 .القصص سورةمن  9آية  { ّٰ
ۚٓ ٌِۡفَرَت ٱ} [ يف موضع واحد، وىػو: ٌِۡفَرَت ] (4 ـة َٟ ٍِّٕ  َذَفَر ٱۡلٍّةَس َنَٖۡي ِ ٱ  سػورةمػن  30آيػة  { َّللٍّ

 .الرـو
٠َُّمِ } واحد، وىو: [ يف موضع َطَضَرَت ] (5  .الدخاف سورةمن  43آية  { إِنٍّ َطَضَرَت ٱلزٍّ
ٍُّٜخ ] (6 ٍُّٜخ َٛهِيم  } [ يف موضع واحد، وىو: وََص  .الواقعة سورةمن  89آية  { ٌََرۡوٞ  َوَرۡيَعةٞن وََص
ََٜخ ] (7 َسَٰنَ } [ يف موضع واحد، وىو: ٱۡب ۡٙ ََٜخ ِن َٗ ٱۡب  .التحرًن سورةمن  12آية  { َوَمۡرَي
8) [ َٜ ٔۡ ذَ } [ يف موضعُت، ومهػا: َخ ٍّٕۡه ِٟ ٍّٗ َٛبَۡذ ِذبِيَ ُث ٰـَ ِ لََعَ ٱَٕۡك َٜـَخ ٱَّللٍّ ٍّٕۡه مػن  61آيػة  { َٜۡضَهـٔ 

ِذبِيَ } آؿ عمػراف، و سورة ٰـَ َٚ ٱَٕۡك ِ٘ـ ِ َنَٖۡيـِٝ إِن ََكَن  َٜـَخ ٱَّللٍّ نٍّ َٕۡه
َ
َِٙصُح أ مػن  7آيػة  { َوٱَٕۡذَٰ

 .النور سورة
ــَيخِ ] (9 ۡهِػ َ٘ َ٘ } [ يف موضػػعُت، ومهػػا: َو ــ٠ِل  َو ــَيِخ ٱلرٍُّش }  اجملادلػػة، و سػػورةمػػن  8آيػػة  { ۡهِػ

ۡهِػَيِخ ٱلرٍُّش٠لِ  َ٘  .اجملادلة سورةمن  9آية  { َو
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ٍُّٜخ ] (10 ِٕـيَ }  [ يف ٜتسة مواضع، وىي:ُش وٍّ
َ
ٍُّٜخ ٱِۡل ۡد َمَؾۡخ ُش َِ األنفػاؿ،  سػورةمػن  38آيػة  { َذ

َِٕيۚٓ ٌََٖٚ َتِ } و وٍّ
َ
ٍَّٜخ ٱِۡل ٔۡ يَُٜلُروَن إَِلٍّ ُش َٟ ِ َذ ٍِّٜخ ٱَّللٍّ ِ َتۡجـِديَلّٗ  َوَٕـٚ َتِـَد لُِصـ ٍِّٜخ ٱَّللٍّ َد لُِصـ

ٍِّٕ  َُـۡد َخَٖـۡخ ِي ِنَجـةدِهۦِ  }  فػاطر، و سورةمن  43آية  {ََت٠ِۡيًَل  ِ ٱ ٍَّٜخ ٱَّللٍّ مػن  85آيػة  { ُش
 .غافر سورة

ِۚٓ } [ يف سػبعة مواضػع، وىػي: رَۡۡحََخ ] (11 َّ يَرُۡص٠َن رَۡۡحََخ ٱَّللٍّ ِ ه ْوَل 
ُ
البقػرة،  سػورةمػن  218آيػة  { أ

ِ َُرِيـتٞ }و ۡعِصـجِيَ  إِنٍّ رَۡۡحََخ ٱَّللٍّ ُٙ ۡ َٚ ٱل ِـ ِ }  األعػراؼ، و سػورةمػن  56آيػة  { ّ٘ رَۡۡحَـُخ ٱَّللٍّ
َٔ ٱۡۡلَۡيِخ   ۡٞ

َ
ٗۡ أ ۥ َنَٖۡيُس ُٝ َُٰذ َّ َخۡجـَدهُۥ }  ىػود، و سػورةمػن  73آيػة  { َوَبرََك ُر رَۡۡحَـِخ َرّبِـ ْۡ ذِ

 ٓ ِ و }  ،مػرًن سػورةمػن  2آيػة  { َزَكرِيٍّة   َءاَثَٰرِ رَۡۡحَِخ ٱَّللٍّ
َٰ ِ ، و سػورةمػن  50آيػة  { ٌَُۡٛلۡر إ  الػرـو

 { ٓۚ َّ ٠َن رَۡۡحََخ َرّبِـ ُٙ ِص ِۡ ٗۡ َح ُٞ
َ
ـة } اللخػرؼ، و سػورةمػن  32آيػة  {أ ٍّٙ َّ َخـۡيٞ ّمِ َورَۡۡحَـُخ َرّبِـ

ُه٠نَ  َٙ  .اللخرؼ سورةمن  32 آية { ََيۡ
ُت ] (12

َ
ـَسَٰنَ إِۡذ َُةَٕ } [ يف سبعة مواضع، وىي: ٱۡمَرأ ۡٙ ُت ِن

َ
آؿ عمػراف،  سػورةمػن  35آيػة  { ِخ ٱۡمَرأ

َٰوُِد َذذَ و} َهزِيزِ دَُس
ُت ٱٕۡ

َ
ةٱۡمَرأ َٟ َٰ َهزِيـزِ }  يوسػف، و سػورةمػن  30آيػة  { ى

ُت ٱٕۡ
َ
آيػة  { َُةَِٕخ ٱۡمَرأ

ُت ٌِرَۡنـ٠ۡنَ }  يوسػف، و سػورةمن  51
َ
َِضََب }  القصػص، و سػورةمػن  9آيػة  { َوَُةَِٕخ ٱۡمـَرأ

َسَلّٗ  َ٘  ُ َت لُـ٠ط   ٱَّللٍّ
َ
َت ُٛـ٠   َوٱۡمـَرأ

َ
ـُرواْ ٱۡمـَرأ ٍَ َٚ َز ِيـ }  التحػرًن، و سػورةمػن  10آيػة  {  َِّّٕلٍّ

َت ٌِرَۡن٠ۡنَ 
َ
٠ُٜاْ ٱۡمَرأ َ٘ َٚ َءا ي ِ َسَلّٗ َِّّٕلٍّ َ٘  ُ  .التحرًن سورةمن  11آية  { َوَِضََب ٱَّللٍّ

َخ ] (13 َٙ ِ َنَٖيۡ } [ يف أحد عشر موضػعاً، وىػي: ِٛۡه َخ ٱَّللٍّ َٙ ُرواْ ِٛۡه ُْ ٗۡ َوٱۡذ  سػورةمػن  231آيػة  { ُس
ــ}  البقػرة، و ُْ ٗۡ َوٱۡذ ــۡيُس ِ َنَٖ ــَخ ٱَّللٍّ َٙ ــة }  آؿ عمػػراف، و سػػورةمػن  103آيػػة  { ُرواْ ِٛۡه َٟ حَّ

َ
د َي 

 ۡٗ ِ َنَٖۡيُس َخ ٱَّللٍّ َٙ ُرواْ ِٛۡه ُْ ٠ُٜاْ ٱۡذ َ٘ َٚ َءا ِي ِ }  ا١تائػدة، و سػورةمػن  11آيػة  { ٱَّلٍّ َخ ٱَّللٍّ َٙ ل٠ُاْ ِٛۡه ثَدٍّ
رّٗ  ٍۡ ٓ  }  إبػراىيم، و سػورةمػن  28آيػة  { اُز ة َٞ ِ ََل َُتُۡػـ٠ ـَخ ٱَّللٍّ َٙ واْ ِٛۡه مػن  34آيػة  { ِإَون َتُهدَّ
ـُرونَ و }إبػراىيم،  سػورة ٍُ ٗۡ يَۡس ـ ُٞ  ِ ِخ ٱَّللٍّ َٙ َحۡهرٌُِـ٠َن }  النحػل، و سػورةمػن  72آيػة {  َوبِِٜۡه

ة َٟ ُِٓروَج ٍّٗ يُٜ ِ ُث َخ ٱَّللٍّ َٙ ْ }  النحػل، و سػورةمػن  83آيػة  {ِٛۡه ُروا ُٓ ٗۡ إِيٍّةهُ  َوٱۡط ُٜذ ُْ ِ إِن  َخ ٱَّللٍّ َٙ ِٛۡه
ِ }  النحػل، و سػورةمن  114آية  { َتۡهُجُدونَ  ِخ ٱَّللٍّ َٙ  سػورةمػن  31آيػة  { َتۡرِي ِي ٱۡۡلَۡعرِ ثِِٜۡه

ۚٓ } لقماف، و ۡٗ ِ َنَٖـۡيُس ـَخ ٱَّللٍّ َٙ ُرواْ ِٛۡه ُْ ٛـَخ }  فػاطر، و سػورةمػن  3آيػة  { ٱۡذ
َ
ـةٓ أ َٙ ِۡر َذ ّْ ٌَـَذ

 َّ ِ ِخ َرّب َٙ ٠ُٜنٍ ثِِٜۡه ٚ  َوََل ََمۡ  الطور. سورةمن  29آية  { ثَِسةِٞ

ىنػاؾ بعػض التػاءات األخػرى الػيت رٝتػت مفتوحػة ) مبسػوطة ( بسػبب قراءهتػا ٚتعػاً يف قػراءة وإفػراداً  :مالحظة
 ألفاظ، توزعت على اثٍت عشر موضعاً، وبياهنا كالتايل: 7يف قراءة أخرى، وقد وردت يف 
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ُٜـ٠نَ } وىػو: [ يف موضػع واحػد، ٱُٕۡيُرَفَٰخِ ] - أ ِ٘ ِخ َءا ٰـَ ٗۡ ِي ٱُٕۡيُرَف ـ ُٞ سػبأ،  سػورةمػن  37آيػة  { َو
 ( يف قراءة ٛتلة الليات.ٱُٕۡيُرٌَخِ حيث تقرأ )

َٜخ  ] - ب ِ ۚٓ } [ يف موضع واحد، وىو: ثَّح ُٝ ٜۡـ ِ ّ٘ َٜخ   ِ َٰ ثَّح
ٗۡ لََعَ ُٟ فػاطر، حيػث تقػرأ  سػورةمػن  40آيػة  { َذ

 جعفر ويعقوب. ئي وأيب( يف قراءة نافع وابن عامر وشعبة والكساَبّيَِجَٰخ  )
َسَٰت  ] - ت َٙ ة} [ يف موضػع واحػد، وىػو: َث َٟ ةِم َٙ ۡز

َ
ٚۡ أ ِ ّ٘ َسَٰت   َٙ ِ٘ٚ َث ة ََّتُۡرُج  َ٘  سػورةمػن  47آيػة {  َو

ــَرت  فصػػلت، حيػػث تقػػرأ ) َٙ عمػػرو وشػػعبة وٛتػػلة والكسػػائي ويعقػػوب  ( يف قػػراءة ابػػن كثػػَت وأيبَث
 وخلف العاشر.

َخٞ ] - ث ُٝ } [ يف موضػع واحػد، وىػو: ِصَمَٰٖ ٍٛـّ
َ
د رٞ َْ ٍۡ َـٞخ ُغـ ا١ترسػالت،  سػورةمػن  33آيػة {  ۥ ِصَمَٰٖ

 جعفر ويعقوب. عمرو وابن عامر وشعبة وأيب ( يف قراءة نافع وابن كثَت وأيبِصَمََٰلَٰخٞ حيث تقرأ )
ًَ } [ يف موضػػعُت، ومهػا: َءاَحَٰــخٞ ] - ج ــةٓنِِٖيَ  ِإَوۡخ٠َدـِـِٝۦٓ َءاَحَٰــخٞ ِي ي٠ُُشــ  سػػورةمػن  7آيػػة {  ِّٕٖصٍّ

ٛزَِل َنَٖۡيِٝ َءاَحَٰخٞ } ( يف قراءة ابػن كثػَت، وَءايَخٞ يوسف حيث تقرأ )
ُ
ّبِـِٝۚۦٓ  َوَُةل٠ُاْ ل٠َََۡلٓ أ ِـٚ رٍّ ّ٘  }

 ( يف قراءة شعبة وٛتلة والكسائي وخلف العاشر.َءايَخٞ العنكبوت، حيث تقرأ ) سورةمن  50 آية
٠هُ ِي َىَحََٰجـِخ ٱۡۡلُـّتِ } [ يف موضػعُت، ومهػا: َىَحََٰجخِ ] - ح ُِ ٕۡ

َ
} يوسػف، و ةسػور مػن  10آيػة {  َوخ

 ٓۚ  ( يف قراءة نػافع وأيبَىَحََٰبَٰخِ يوسف، حيث تقرأ ) سورةمن  15آية {  ََيَۡه٠ُٖهُ ِي َىَحََٰجِخ ٱۡۡلُّتِ
 جعفر.

ُخ ] - خ َٙ ِ َّ } [ يف أربعة مواضع، وىي: ََك ـُخ َرّبِـ َٙ ِ ۡخ ََك ٍّٙ األنعػاـ حيػث  سػورةمػن  115آيػة {  َوَت
ُخ تقرأ ) ـۡخ } جعفػر، و رو وابػن عػامر وأيبعمػ ( يف قػراءة نػافع وابػن كثػَت وأيبََكَِمٰـَ ٍِّ َّ َظ ِ َٰل ـَز َْ

 ْ ٠ٓا ُِ َٚ ٌََص ِي َّ لََعَ ٱَّلٍّ ِ ُخ َرّب َٙ ِ ُخ } يونس، و سورةمن  33آية {  ََك َٙ ِ ٗۡ ََك ِٟ ۡخ َنَٖۡي ٍِّ َٚ َظ ِي إِنٍّ ٱَّلٍّ
٠ُٜنَ  ِ٘ َّ ََل يُۡد ِ ِ } يػونس، و سػورةمػن  96آية {  َرّب َّ لََعَ ٱَّلٍّ ـُخ َرّبِـ َٙ ِ ـۡخ ََك ٍِّ َّ َظ ِ َٰل َٚ َوَكـَز يـ

 ْ ُرٓوا ٍَ ُخ غػافر، حيػث تقػرأ ىػذه اللفظػة يف ا١تواضػع الثالثػة األخػَتة ) سػورةمن  6آية  { َز ( ََكَِمٰـَ
 جعفر. يف قراءة نافع وابن عامر وأيب
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 -(: 4ملحق رقم ) 
 ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ( مػػن قولػو تعػػاىل: }  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأيف لفػظ )  قػرأ بتخفيػػف الػالـ جعفػر أبػػاسػبق اإلشػارة أّف      

ِِض 
َ
َِٰت َوٱِۡل ـَمََٰن ِي ُُيۡرُِج ٱۡۡلَۡتَء ِي ٱلصٍّ ِ ٱَّلٍّ ََل ىكػذا: ) ، النمػلسػورة مػن  25آيػة {  َّلِلٍّ

َ
(،  ْۤاوُدُجۡسٱيَـة  خ

"علػى أّف )أال( لالسػػتفتاح مث قيػل )يػػا( حػػرؼ تنبيػو وُٚتػػع بينػػو وبػُت أال تأكيػػداً، وقيػػل النػداء وا١تنػػادى ٤تػػذوؼ 
( ورجح األوؿ لعدـ اٟتذؼ، و٢تػم أي )يا ىؤالء(  الوقػف ابتػداًء  -الكسػائي ورويػس وأيب جعفػر  -أو )يا قـو

على )أال يا( معاً واالبتداء )اسجدوا( هبملة مضمومة فعػل أمػر، وحػذفت مهػلة الوصػل خطػاً علػى مػراد الوصػل  
( بطػػو، كمػػا قالػػو الػػداين وتعقبػػو يف النشػػر بأنػػو رآه يف اإلمػػ اـ ومصػػاحف الشػػاـ كمػػا حػػذفت لػػذلك يف )يبنػػـؤ

الكسػػائي  -ب ثبػػات إحػػدى األلفػػُت مث اعتػػذر عنػػو باحتمػػاؿ أنػػو رآه كػػذلك ٤تػػذوفاً يف بعػػض ا١تصػػاحف، و٢تػػم 
الوقػػف اختبػػاراً أيضػػاً علػػى )أال( وحػػدىا وعلػػى )يػػا( وحػػدىا ألهنمػػا حرفػػاف منفصػػالف،  -ورويػػس وأيب جعفػػر 

ا(، ويف الػنظم كثػػَتاً، ٨تػو: )فقالػت أال يػا اٝتػع أعظػػك وقػد ٝتػع يف النثػر )أال يػا ارٛتونػػا(، )أال يػا أصػدقوا علينػ
)أاّل( أّف أصػػػلو عنػػػده )أف ال( فػػػأدغم النػػػوف يف الػػػالـ، فػػػػػ )أف( ىػػػي  -كحفػػػص   -ٓتطبػػػة(، وحجػػػة مػػػن شػػػّدد 

الناصػبة للفعػػل، وىػو )يسػػجدوا( حػذفت النػػوف منػػو للنصػب، فالفعػػل معػرب يف ىػػذه القػراءة، ومبػػٍت يف القػػراءة 
أف يكػػوف يف موضػػع نصػػب علػػى البػػدؿ  األوؿ:)أاّل( يف موضػػع نصػػب مػػن أربعػػة وجػػوه:  األوىل، و )أف( مػػن

أف تكػوف )أف( مفعولػة لػػػ )يهتػدوف(  والثاني:من )أعما٢تم(، على تقدير )وزين ٢تم الشيطاف( )أاّل يسجدوا(؛ 
يهتػػدوف إىل أي: فهػم ال يهتػػدوف أف يسػجدوا، وتكػػوف )ال( علػػى ىػذا القػػوؿ زائػدة، فػػا١تعٌت علػػى ىػذا فهػػم ال 

السػػجود، فلمػػا حػػذفت حػػرؼ اٞتػػر مػػع تعػػّدي الفعػػل فنصػػب، وحػػذؼ حػػرؼ اٞتػػر مػػع )أف( كثػػَت مػػن القػػرآف 
والكػػالـ، وجيػػوز أف تكػػوف )أف( علػػى ىػػذا يف موضػػع خفػػض، علػػى إعمػػاؿ حػػرؼ اٞتػػر، وىػػو ٤تػػذوؼ لكثػػرة 

الػػػالـ،  أف تكػػػوف )أف( يف موضػػػع نصػػػب علػػػى حػػػذؼ والثالػػػ :ذلػػػك، وىػػػو مػػػروي عػػػن ا٠تليػػػل والكسػػػائي؛ 
تقػػديره: وصػػّدىم عػػن السػػبيل لػػ ال يسػػجدوا، أو يكػػوف التقػػدير: وزيػػن ٢تػػم الشػػيطاف أعمػػا٢تم لػػ ال يسػػجدوا، 
وجيػػوز أف تكػػوف )أف( يف موضػػع خفػػض علػػى البػػدؿ مػػن السػػبيل، تقػػديره: وصػػدىم عػػن أال يسػػجدوا، وتكػػوف 

)ال( زائػػدة، وال حيسػػن يف )ال( زائػػدة، فتحقيػػق الكػػالـ: وصػػدىم عػػن السػػجود، ألف )أف( والفعػػل مصػػدر، و 
ٚتيع ىذه الوجوه الوقف على ما قبل )أاّل( وال االبتداء بػػ )أاّل( ألنػك تفػرؽ بػُت العامػل وا١تعمػوؿ فيػو، ويقػوي 

 .1ىذه القراءة أف الياء يف كل ا١تصاحف متصلة بالفعل، وىو االختيار لصحة معناه، وألف اٞتماعة عليو"
 
 
 

                                                 
هم (،  1429، 3عمر النشار: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، ) قطر، وزارة ا وقاح والشؤون الدينية، ج 1
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 ( 0أنموذج رقم ) 
 يف ا٢تملتُت ا١تختلفتُت يف اٟتركة من كلمتُت جعفر مذىب أيب

 الحكم                                مثاؿ      الهمزة الثانية      الهمزة األولى    
حّٗ            ُء              َء             ٍّ٘

ُ
حّٗ ٝاَصةَٓء ) التسهيل                           َصةَٓء أ ٍّ٘)               

َٗ        ءِ     ءَ            ِي َٰٞ  إِثَۡس
َ
 ) التسهيل                            َجَجأ

َ
َٗ ٝاَجَجأ ِي َٰٞ  (ثَۡس

ٗۡ        ءَ     ءُ        ِٟ ِ ۡنَمَٰٖ
َ
ُٗ وَ ُش٠ُٓء اإلبداؿ )                ُش٠ُٓء أ ِٟ ِ  (ۥ  ۡنَمَٰٖ

وۡ          َء     ءِ     
َ
ةٓءِ أ َٙ ۡ ۡ اإلبداؿ )                            ٱل ةٓءِ ٱل  (٠ۡ يَ َٙ

َٰ          ءِ     ءُ      ِ َرآُء إ َِ ٍُ َرآُء ) التسهيل أو اإلبداؿ       ٱٕۡ َِ ٍُ ؐۡٝاٱٕۡ َرآُء  َٰ َِ ٍُ  (ََّل وِ ٱٕۡ
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 نيالقسم الثا                                             

 

               

                                       

 وأصىل يةفرشكلمات                                   
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

4  ِّ ِ َٰٖ ِّ  َم بعد الميمالتي بحذؼ األلف  َمِٖ  
7  ۡٗ ِٟ ُٗ  (٘هةً ) َنَٖۡي ِٟ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَنَٖۡي

 
 ( سورة البقرة 2) 

 

1  ٓٗ ٓ  ٗٓ  ٕٓ   ا   ال
 الثالثة؛ بالسكت على الحروؼ المقطعة

ويلـز ذلك عدـ إدغاـ ميم )الالـ( في 
 الميم

٠ُٜنَ  3 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  داؿ الهمزة واواً بإب ِ٘
3  ۡٗ ُٟ ُٗ  َرزََُۡجَٰ ُٟ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَرزََُۡجَٰ
٠ُٜنَ  4 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ٛزَِل  4
ُ
ةٓ أ َٙ ِ ٛزَِل  ۬ؐۡ ث

ُ
ةٓ أ َ٘ ٛزَِل  َو

ُ
ة أ َٙ ِ ٛزَِل  ۬ؐۡ ث

ُ
ة أ َ٘  َو

بمقدار بقصر المنفصل, أي بمده 
 حركتين

4  ۡٗ ُٞ  ُٗ  باع ميم الجمع واواً لفظيةوصاًل: بإت ۥُٞ
5 ۡؐ َّ هِ ْوَل 

ُ
َّ  أ ِ ه ْوَل 

ُ
َّ ؐۡ َوأ ِ ه ْوَل 

ُ
َّ  أ ِ ه ْوَل 

ُ
 بتوسط المتصل, أي بمده أربع حركات َوأ

5  ۡٗ ّبِِٟ ُٗ  رٍّ ّبِِٟ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥرٍّ
6  ۡٗ ِٟ ٗۡ  َنَٖۡي ُٟ َٛذۡرَت

َ
مۡ  َءأ

َ
ُٗ  أ ِٟ ُٗ ٝاَٰء ۥَنَٖۡي ُٟ مۡ  ۥَٛذۡرَت

َ
 اًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةوص أ

6  ۡٗ ُٟ َٛذۡرَت
َ
ُٗ ٝاَٰء َءأ ُٟ مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ۥَٛذۡرَت

 بين الهمزتين
6  ۡٗ ُٞ ُٗ  دُِٜذۡر ُٞ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥدُِٜذۡر
٠ُٜنَ  6 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

7 
ۡؐ ۡٗ ِٟ ِ ٗۡ   ٠ُُُٖب ِٟ هِ ۡٙ   َش
 ۡٗ ثَۡطَٰرِِٞ

َ
ٗۡ  خ ُٟ َ  ۬ؐۡ َول

 ُٗ ِٟ ِ ُٗ  ۥ ٠ُُُٖۡؐب ِٟ هِ ۡٙ  ۬ؐۡ ۥ  َش
 ُٗ ثَۡطَٰرِِٞ

َ
ُٗ  ۬ؐۡ ۥخ ُٟ َ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَول
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8 ُٗٞ  ُٗ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥُٞ
ِِٜ٘يَ  8 ۡد ُٙ ِ ُٙ  ث ِ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ث
9  ۡٗ ُٟ َص ٍُ ٛ

َ
ُٗ  أ ُٟ َص ٍُ ٛ

َ
 إتباع ميم الجمع واواً لفظيةوصاًل: ب ۥأ

10 ِٟٗ ِ ٗۡ  ٠ُُُٖب ُٟ َ ُٗ  ۬ؐۡ َول ِٟ ِ ُٗ  ۬ؐۡ ۥ٠ُُُٖب ُٟ َ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَول
 وتشديد الذاؿ ,وفتح الكاؼ ,بضم الياء ث٠ُنَ ذِّ سَ يُ  يَۡسِذث٠ُنَ  10
11  ۡٗ ُٟ َ ُٗ  ل ُٟ َ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥل
12  ۡٗ ُٟ ُٟ  إِجٍّ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥُٗ إِجٍّ
13  ۡٗ ُٟ َ ٗۡ  ۬ؐۡ ل ُٟ ُٗ  إِجٍّ ُٟ َ ُٗ  ۬ؐۡ ۥل ُٟ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥإِجٍّ
13  ُٚ ِ٘ ُٛۡد

َ
ُٛ  خ

َ
ُٚ ٠خ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ََلٓ  13
َ
ةُٓء  خ َٟ ٍَ ةُٓء   ٱلصَّ َٟ ٍَ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ََل وَ ٱلصَّ

ٗۡ َؐۡطَحَٰ  14 ِٟ ٗۡ  ِفيِٜ َهُس َ٘  ُٗ ِٟ ُٗ  ۬ؐۡ ۥَطَحَِٰفيِٜ َهُس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَ٘
زُِءونَ  14 ٟۡ زُ  ُمۡصَذ ٟۡ  ضم الزاي بحذؼ الهمزة, مع ونَ ُمۡصَذ

15 
 ۡٗ ِٟ ِ ٗۡ ؐۡ ث ُٞ دَّ ُٙ  ۬ؐۡ َوَي

 ۡٗ ِٟ ِ ۡيَحَٰٜ  ـُ
 ُٗ ِٟ ِ ُٗ  ۥ ؐۡث ُٞ دَّ ُٙ  ۬ؐۡ ۥَوَي

 ُٗ ِٟ ِ ۡيَحَٰٜ  ۥـُ
 اً لفظيةوصاًل: بإتباع ميم الجمع واو 

16  ۡٗ ُٟ ُٗ  دَِّخََٰرُت ُٟ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥدَِّخََٰرُت

17 
ۡؐ ۡٗ ُٟ َسُٖ َ٘ ۡؐ ۡٗ ٠ُٜرِِٞ ِ  ث

 ۡٗ ُٟ  َودََرَك
 ُٗ ُٟ َسُٖ ُٗ  ۥ َؐۡ٘ ٠ُٜرِِٞ ِ  ۬ؐۡ ۥث

 ُٗ ُٟ  ۥَودََرَك
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

18  ۡٗ ُٟ ُٗ  َذ ُٟ  ةوصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظي ۥَذ
19  ۡٗ ُٟ َصَٰجَِه

َ
ِٟٗ أ ِ ُٗ  ۬ؐۡ َءاَذاٛ ُٟ َصَٰجَِه

َ
ُٗ  ۥ ؐۡأ ِٟ ِ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَءاَذاٛ

20 
ۡؐ  ۡٗ ُٞ ثَۡطََٰر

َ
ٗ ؐۡ خ ُٟ َ  ل

ۡؐ ۡٗ ِٟ ٗۡ  َنَٖۡي هِِٟ ۡٙ ۬ؐۡ  بَِص
 ٓۚ ۡٗ ثَۡطَٰرِِٞ

َ
 َوخ

 ُ ٗ ُٞ ثَۡطََٰر
َ
ُٗ  ۥ ؐۡخ ُٟ َ ُٗ  ۬ؐۡ ۥل ِٟ   ۥَنَٖۡي

 ُٗ ِٟ هِ ۡٙ ٗ ُ  ۥبَِص ثَۡطَٰرِِٞ
َ
 ۥ۬ؐۡ َوخ

 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية وصاًل:

21 
ۡؐ ۡٗ ُس َِ ٗۡ  َخَٖ َرۡجُِٖس

 ۡٗ ٍُّٖس  ََٕه
 ُٗ ُس َِ ُٗ  ۬ؐۡ ۥَخَٖ  ۬ؐۡ ۥَرۡجُِٖس

 ُٗ ٍُّٖس  ۥََٕه
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية
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22   ۡٗ ٗۡ  ٍُّٕس ُٛذ
َ
ٗ ُ  ۬ؐۡ َوأ ُٗ  ۥٍُّٕس ُٛذ

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ َوأ

23 
 ۡٗ ُٜذ  ۬ؐۡ (٘هةً ) ُْ
 َٟ ُٗ  َدآَءُزُٗط ُٜذ ُٗ  ۬ؐۡ ۥُْ َدآَءُز َٟ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥُط

23  ْ د٠ُا
ۡ
ْ ةٌَ  ٌَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

25  ۡٗ ُٟ َ ٗۡ  ل ُٟ َ ٗۡ  ۬ؐۡ َول ُٞ ُٗ  ۬ؐۡ َو ُٟ َ ُٗ  ۬ؐۡ ۥل ُٟ َ ُٗ  ۥَول ُٞ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ َو

26  ۡٗ ّبِِٟ ُٗ  رٍّ ّبِِٟ  م الجمع واواً لفظيةوصاًل: بإتباع مي ۥرٍّ

28 
ۡؐ ۡٗ ٗۡ   َوُكُٜذ ۡظَحَُٰس

َ
ٌَأ
ۡؐ ۡٗ ِٙيُذُس ٗۡ  يُ  َُيۡيِيُس

 ُٗ ٗ ُ  ۬ؐۡ ۥَوُكُٜذ ۡظَحَُٰس
َ
 ۥ ٌَؐۡأ
 ُٗ ِٙيُذُس ُٗ  ۬ؐۡ ۥيُ  ۥَُيۡيِيُس

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

ُٗ  َُٕسٗ 29  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَُٕس
29  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
30  ُٗ ۡنَٖ

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُٗ  إَِّنِ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

31  ۡٗ ُٟ ٗۡ  ۬ؐۡ َنَرَؽ ُٜذ ُْ  ُٗ ُٟ ُٗ  ۬ؐۡ ۥَنَرَؽ ُٜذ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥُْ
ۢنِب  31

َ
ۢن ٠ِ   ُٔ أ

َ
 ضم الباء بحذؼ الهمزة, مع ٠ِ   جُ ـأ

ُدََلٓءِ إِن 31  الثانيةسهيل الهمزة بتبين الكلمتين:  نٝاَهَُٰدََلٓءِ  َه 
ۢنجِ  33

َ
ٗبۡ أ ۢنجِ  ُٟ

َ
ُٗ بۡ أ  ل إبداؿ للهمزة مستثني: ۥُٟ

33 
ۢنجِ 
َ
ٗ ؐۡبۡ أ ُٟ   ۡٗ ِٟ ِ ةٓن َٙ ۡش

َ
ثِأ

ٗ ۬ؐۡ (٘هةً ) ُٞ
َ
ۢنَجأ

َ
 ۬ؐۡ أ
 ۡٗ ٗۡ  ٍُّٕس ُٜذ ُْ  ۡؐ۬ 

ۢنجِ 
َ
ُٗ بۡ أ ٗ ُ  ۥ ُٟؐۡ ِٟ ِ ةٓن َٙ ۡش

َ
 ۬ؐۡ ۥثِأ

 ُٗ ُٞ
َ
ۢنَجأ

َ
ُٗ  ۬ؐۡ ۥأ ُٗ  ۥٍُّٕس ُٜذ ُْ  ۥ۬ؐۡ 

 ظيةوصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لف

33  ُٗ ۡنَٖ
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُٗ  إَِّنِ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

34  ْ حِ ٱۡشُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ َل   لِٖۡ َٙ حُ لِٖۡ َٓ ِ ْ  ه  بضم التاء ٱۡشُضُدوا
ة 35 َٙ ةحطِ  ِطۡئُذ َٙ  بإبداؿ الهمزة ياءً  ُذ
36  ۡٗ ٗۡ  َبۡهُؾُس ُٗ  ۬ؐۡ َوَُٕس ُٗ  ۥَبۡهُؾُس  لفظية وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً  ۥ۬ؐۡ َوَُٕس
ٍُّٜسٗ 38 دَِح

ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ٍُّٜس  ألفاً بإبداؿ الهمزة  ۥدَِح
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38 
ٍُّٜسٗ دَِح

ۡ
ٗۡ  يَأ ِٟ ۬ؐۡ  ۬ؐۡ َنَٖۡي

 ۡٗ ُٞ 
ُٗ ةيَ  ٍُّٜس ُٗ  ۬ؐۡ ۥدَِح  ۬ؐۡ ۥَنَٖۡيِٟ

 ُٗ  ۥُٞ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

39  ۡٗ ُٞ  ُٗ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥُٞ

40  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

40  ۡٗ ٗۡ  َنَٖۡيُس ِدُك ٟۡ ُٗ  ۬ؐۡ ثَِه ُٗ  ۥَنَٖۡيُس ِدُك ٟۡ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ ثَِه
41  ۡٗ َهُس َ٘  ُٗ َهُس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَ٘
42  ۡٗ ُٛذ

َ
ُٗ  َوأ ُٛذ

َ
 الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ميم ۥَوأ

ُمُرونَ  44
ۡ
دَأ
َ
دَ  خ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُرونَ ةخ

44  ۡٗ َصُس ٍُ ٛ
َ
ٗۡ  أ ُٛذ

َ
ُٗ  ۬ؐۡ َوأ َصُس ٍُ ٛ

َ
ُٗ  ۥأ ُٛذ

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ َوأ

46 ُٟٗ جٍّ
َ
ٗۡ  خ ِٟ ِ ٗۡ  ۬ؐۡ َرّب ُٟ جٍّ

َ
ُٗ  ۬ؐۡ َوخ ُٟ جٍّ

َ
ُٗ  ۬ؐۡ ۥخ ِٟ ِ ُٗ  ۥَرّب ُٟ جٍّ

َ
 الجمع واواً لفظيةوصاًل: بإتباع ميم  ۥ۬ؐۡ َوخ

47  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

47 
 ۡٗ ۬ؐۡ  َنَٖۡيُس

 ۡٗ ُٖۡذُس ُٗ  ٌَؾٍّ ُٗ  ۥَنَٖۡيُس ُٖۡذُس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ ٌَؾٍّ

 واواً بإبداؿ الهمزة  َخذُ ٠َوََل يُ  َوََل يُۡدَخذُ  48
48  ۡٗ ُٞ  ُٗ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥُٞ

49 

۬ؐۡ  جَنٍّۡيَجَُٰسٗ
 ۡٗ ۬ؐۡ  يَُص٠ُم٠َُٛس
 ۡٗ َٜةَٓءُز ۡب

َ
۬ؐۡ  خ

 ٓۚ ۡٗ ُِسٗ  نَِصةَٓءُز َٰٕ ۬ؐۡ َز
 ۡٗ ّبُِس  رٍّ

 ُٗ ُٗ  ۬ؐۡ ۥجَنٍّۡيَجَُٰس  ۥيَُص٠ُم٠َُٛس
 ُٗ َٜةَٓءُز ۡب

َ
ٗ ُ  ۬ؐۡ ۥخ ۥ ؐۡ نَِصةَٓءُز

 ُٗ ُِس َٰٕ ُٗ  ۬ؐۡ ۥَز ّبُِس  ۥرٍّ
 جمع واواً لفظيةوصاًل: بإتباع ميم ال

50  ۡٗ جنَۡيَجَُٰس
َ
ٗۡ  ٌَأ ُٛذ

َ
ُٗ  ۬ؐۡ َوأ جنَۡيَجَُٰس

َ
ُٗ  ۥٌَأ ُٛذ

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ َوأ

 األولىبحذؼ األلف  َنۡدَٛةوَ  َنََٰنۡدَٛة 51
51  ُٗ َۡذُت َذتَّ  ٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٗ ٱَّتٍّ
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51  ۡٗ ُٛذ
َ
ُٗ  َوأ ُٛذ

َ
 جمع واواً لفظيةوصاًل: بإتباع ميم ال ۥَوأ

ٗۡ  َنُٜسٗ 52 ٍُّٖس ُٗ  ۬ؐۡ ََٕه ُٗ  ۥَنُٜس ٍُّٖس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ ََٕه
53  ۡٗ ٍُّٖس ُٗ  ََٕه ٍُّٖس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥََٕه

54 

 ۡٗ ٗۡ  إٍُِّٛس ُذ ۡٙ ۬ؐۡ  ۬ؐۡ َكَٖ
َصُسٗ ٍُ ٛ

َ
۬ؐۡ  (٘هةً ) أ

 ۡٗ ۬ؐۡ  (٘هةً ) ثَةرِنُِس
 ۡٗ ُِس َٰٕ ٗۡ  َز ۬ؐۡ  ۬ؐۡ ٍُّٕس

 ٓۚ ۡٗ  َنَٖۡيُس

 ُٗ ُٗ  ۥإٍُِّٛس ُذ ۡٙ ۬ؐۡ  ۥ۬ؐۡ َكَٖ
 ُٗ َصُس ٍُ ٛ

َ
ُٗ  ۥأ  ۬ؐۡ ۥ۬ؐۡ ثَةرِنُِس

 ُٗ ُِس َٰٕ ُٗ  ۬ؐۡ ۥَز ۬ؐۡ  ۥٍُّٕس
 ُ ٗ  ۥَنَٖۡيُس

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

55  ۡٗ ٗۡ  ُُُٖۡذ ُٛذ
َ
ُٗ  ۬ؐۡ َوأ ُٗ  ۥُُُٖۡذ ُٛذ

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ َوأ

55  َٚ ِ٘ َٚ ٠َّٛ  َّٛۡد  ؿ الهمزة واواً بإبدا ِ٘

56 
 ۬ؐۡ  َبَهۡسَجَُٰسٗ

 ۡٗ ٗۡ  َم٠ۡدُِس ٍُّٖس  ۬ؐۡ ََٕه
 ُٗ ُٗ  ۬ؐۡ ۥَبَهۡسَجَُٰس ۬ؐۡ  ۥَم٠ۡدُِس

 ُٗ ٍُّٖس  ۥََٕه
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

57  ٓۚ ۡٗ ٗۡ  َرزََُۡجَُٰس ُٟ َص ٍُ ٛ
َ
ٗ ُ  ۬ؐۡ أ ُٗ  ۥَرزََُۡجَُٰس ُٟ َص ٍُ ٛ

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ أ

58  ۡٗ ُٗ حطِ  ِطۡئُذ  بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥُذ

58 
 ۡٗ ٗۡ  ِطۡئُذ ۬ؐۡ  ۬ؐۡ َُٕس

 ٓۚ ۡٗ  َخَعََٰحَُٰس
ُٗ حطِ  ُٗ  ۥُذ ۬ؐۡ  ۥ۬ؐۡ َُٕس

 ُ ٗ  ۥَخَعََٰحَُٰس
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

ۡيٍِرۡ  58 ٍَ حُ  جٍّ ؛ بياء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الفاء رۡ ۡي
 وتفخيم الراء جلي

 نوين عند ال ينبإخفاء الت َدۡيَ  ۬ٙ ٠ََُۡلّٗ  ٠ًََُۡل َدۡيَ  59
59  ۡٗ ُٟ َ ُٗ  ل ُٟ َ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥل

60   ۡٗ ُٟ َب ۡشَ ٍّ٘  ُ ٗ ُٟ َب ۡشَ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥٍّ٘

61 
 ۡٗ ۬ؐۡ  ۬ؐۡ َُٕسٗ ُُُٖۡذ

  ۡٗ ُ ُۡ
َ
ٗۡ  َشد ُٟ جٍّ

َ
 ۬ؐۡ ثِد

 ُٗ ُٗ  ۥُُُٖۡذ ٍُۗ  ۥ۬ؐۡ َُٕس ُ
ُۡ ۬ؐۡ  ۥ۬ؐۡ َشدَ

 ُٗ ُٟ جٍّ
َ
 ۥثِد

 م الجمع واواً لفظيةوصاًل: بإتباع مي

َِٰب  62 َٰجِ  يَ  َِٔوٱٕطٍّ  بحذؼ الهمزة يَ ـ َوٱٕطٍّ
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62 
 ۡٗ ُٟ ٌََٖ  ۡٗ ُٞ ۡصُر

َ
۬ؐۡ  ۬ؐۡ أ

 ۡٗ ٗۡ  َرّبِِٟ ِٟ ٗۡ  ۬ؐۡ َنَٖۡي ُٞ  ۡؐ۬ 
 ُٗ ُٟ ُٗ  ۥٌََٖ ُٞ ۡصُر

َ
ُٗ  ۥ۬ؐۡ أ ِٟ ِ ۬ؐۡ  ۥ۬ؐۡ َربّ

 ُٗ ِٟ ُٗ  ۥَنَٖۡي ُٞ  ۥ۬ؐۡ 
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

63 
 ۡٗ ُس َِ ۬ؐۡ  ِ٘يَثَٰ
 ۬ؐۡ َءاَتۡيَجَُٰسٗ
 ۡٗ ٍُّٖس  ََٕه

 ُٗ ُس َِ ُٗ  ۥِ٘يَثَٰ ۬ؐۡ  ۥ۬ؐۡ َءاَتۡيَجَُٰس
 ُٗ ٍُّٖس  ۥََٕه

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

64 
ُۡذٗ ٗۡ  د٠ََِلٍّ ۬ؐۡ  ۬ؐۡ َنَٖۡيُس

ُٜذٗ ُٓ َٕ 
 ُٗ ُۡذ ُٗ  ۥد٠ََِلٍّ ۬ؐۡ  ۥ۬ؐۡ َنَٖۡيُس

 ُٗ ُٜذ ُٓ  ۥَٕ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

65  ۡٗ ٗۡ  ُِٜ٘س ُٟ َ ُٗ  ۬ؐۡ ل ُٗ  ۥُِٜ٘س ُٟ َ  صاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةو  ۥ۬ؐۡ ل

 ول إبداؿخاء؛ بإخفاء التنوين عند ال يَ  َِٔذَِٰس  َُِرَدةّٗ۬ٙ يَ  َُِِٔرَدةً َذَِٰس  65
 للهمزة

67  ۡٗ ُمرُُز
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُمرُُز

 الجمع واواً لفظية
ُزوّٗ  67 زُ  ا  ُٞ  بهمز الواو ا  ؤّٗ ُٞ
 بإبداؿ الهمزة واواً  َمُرونَ ٠دُ  ُرونَ دُۡدمَ  68

71  ْ ْ  َٚ َٰٔـٱٕۡ  َُةل٠ُا ْ  َٚ ٰـَ ـ٘ٱَٕ  َُةل٠ُا  َٚ َٰٔـٱٕۡ  َُةل٠ُا

بحذؼ الهمزة ونقل حركتها ابن ورداف: 
؛ ول للساكن الذي قبلها وىو الالـ

يخفى أف الواو محذوفة وصاًل, ألّف 
حركة الالـ عارضة فال يُعتد بها, أما إذا 

( فيجوز البدء بهمزة َٚ ٰـَ ـ٘ٱَٕ ابتدئ بلفظ )
 الوصل أو بالالـ

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َخ يصِ  ِصۡبَخ  71
 العارض للسكوف وقفاً 

72 
 ۡٗ ََٰٰٔر َرَذُٖۡذ ٗۡ ۬ؐۡ ٌَۡرٍّ ۬ؐۡ  ُت

 ۡٗ ُٜذ ُْ  ُٗ ََٰسَٰ  ۥَرَذُٖۡذ ُٗ ۬ؐۡ ٌَۡرٍّ ُٗ  ۥُت ُٜذ ُْ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ 

ََٰٰٔر 72 ٗۡ ٌَۡرٍّ َٰ  ُت ُٗ َسَٰ ٌَۡرٍّ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُت
73  ۡٗ ٗۡ  َوُيرِيُس ٍُّٖس ُٗ  ۬ؐۡ ََٕه ُٗ  ۥَوُيرِيُس ٍُّٖس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬ؐۡ ََٕه
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ُٗ  ٠ُُُُٖبُسٗ 74  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ٠ُُُُٖبُس
 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  ٌَِّهَ  74
ٚۡ َخۡظَيحِ  74 ِ٘ ٙٚ  خاءاء النوف عند البإخف َخۡظَيحِ  ِ٘
75  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠يُ  يُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ةَِنٍّ  78 َ٘
َ
ةَِنَ  أ َ٘

َ
بتخفيف الياء, فهي مفتوحة وصاًل ساكنة  أ

 وقفاً 

80  ۡٗ َۡذُت َّتٍّ
َ
َذتَّ  خ َّتٍّ

َ
وصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ و  ۥُٗ خ

 ميم الجمع واواً لفظية

ۥ َٔ َخِفٓي  81 ُٝ ۥٰـَ  َٔ َخِفٓي  ُذ ُٝ ول , (الجمع)ب بزيادة ألف بعد الهمزة ُذ
 يخفى مد البدؿ

83  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

ُرونَ  85 َٟ َٰ  دََغَٰ ُرونَ دَغٍّ  بتشديد الظاء َٟ

85  ۡٗ د٠ُُك
ۡ
ُٗ ةيَ  يَد يم وصاًل: بإتباع مبإبداؿ الهمزة ألفاً؛ و  ۥد٠ُُك

 الجمع واواً لفظية
85  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠ُٜنَ  85 ِ٘ َذُذۡد

َ
َذذُ  أ

َ
٠ُٜنَ ٠أ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

٠ُٜنَ  88 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ة 90 َٙ ِ  ثِۡئَص ةحث َٙ  بإبداؿ الهمزة ياءً  َص
91  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠ُٛ  ُٛۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
91  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  إسكاف الهاءب َو
ِِٜ٘يَ  91 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
92  ُٗ َۡذُت َذتَّ  ٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٗ ٱَّتٍّ
ة 93 َٙ ِ  ثِۡئَص ةحث َٙ  بإبداؿ الهمزة ياءً  َص

ُمرُُزٗ 93
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ وصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ و  ۥُمرُُز

 الجمع واواً لفظية
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ِِٜ٘يَ  93 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
ِِٜ٘يَ  97 ۡد ُٙ ِِٜ٘يَ  لِٖۡ ۡد ُٙ  بإبداؿ الهمزة واواً  لِٖۡ

98  َٔ َٰ ى َٓ ِ٘ي َٓ  َو ِ٘ي بهمزة مكسورة بعد األلف؛ والمد  َٔ هِ ـ  َو
 جلي متصلالالواجب 

٠ُٜنَ  100 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
102    َ َٰ ٚۡ َخَل ِ٘ ٙٚ ِ٘    َ َٰ  ء النوف عند الخاءبإخفا َخَل

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوَۡلِ  َوَۡلِۡئَس  102
 العارض للسكوف وقفاً 

ٚۡ َخۡي   105 ِ ّ٘ ٙٚ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي   ّ٘

تِ  106
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِ ةَٛ  َٛأ

 العارض للسكوف وقفاً 
ِِتَ  109

ۡ
 همزة ألفاً بإبداؿ ال ِِتَ ةيَ  يَأ

ٚۡ َخۡي   110 ِ ّ٘ ٙٚ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي   ّ٘

111   ۡٗ ُٟ ةجِيَّ َ٘
َ
ِٟ  أ ةجِي َ٘

َ
؛ بتخفيف الياء مع إسكانها, وكسر الهاء ۥ  ُٗ أ

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةو 
112  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
118  ٓ َٜة دِح

ۡ
َٜةةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دِح

٠ُٜنَ  121 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

122  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

ِٟۡدي 124 ِديَ  َخ ٟۡ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َخ

ِ  َوبِۡئَس  126 ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 اً العارض للسكوف وقف

132  َٰ  وَ  َوَوّصٍّ
َ
 ,بزيادة ىمزة مفتوحة بعد الواو األولى َّصَٰ وۡ أ

 ف الصاديخفتو  الثانية, ف الواواسكإو 
َدآَء إِذۡ  133 َٟ َدآَء  ُط َٟ  بتسهيل الهمزة الثانية ذۡ ٝاُط
137  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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139  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠ل٠ُنَ  140 ُِ ۡم َت

َ
ۡم  أ

َ
ُ حَ أ ٠ل  بدؿ التاء بالياء ٠نَ ُِ

140  ۡٗ ُٛذ
َ
ُٗ ٝاَٰء َءأ  ۥُٛذ

مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  بين الهمزتين؛

 واواً لفظية
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142  َٰ َٰ ِ َٰ ٝايََظةُٓء  يََظةُٓء إ َٰ ۡؐ۬  
 ََّلَٰ وِ يََظةُٓء 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

٠ُٖنَ  144 َٙ ة َحۡه ٍّٙ ة  َخ ٍّٙ ٠ُٖنَ تَ َخ َٙ  بالتاء بدؿ الياء ۡه

تِ  148
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِ ةيَ  يَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
٠ٍّةَ ؐۡ 165 ُِ نٍّ ٱٕۡ

َ
نٍّ ٱ أ

َ
َ َوأ ٠ٍّةَ ؐۡإِ  َّللٍّ ُِ َ ِإَونٍّ ٱ نٍّ ٱٕۡ  بكسر الهمزة )فيهما( َّللٍّ

ُمرُُزٗ 169
ۡ
ُٗ  يَأ  ۥيَةُمرُُز

وصاًل: بإتباع ميم ؛ و إبداؿ الهمزة ألفاً ب
 الجمع واواً لفظية

ۡيَذحَ  173 َٙ ۡ ِ  ٱل ّي َٙ
ۡ  بكسر وتشديد الياء َذحَ ٱل

ِٚ ٱۡؽُفرٍّ  173 َٙ ُٚ  َذ َٙ  رٍّ ٱۡؽفِ  َذ

تخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ ولو  
كسر الطاء, وإذا ابتدأ بػ )اضطر( ابتدأ 
بضم ىمزة الوصل, ولم يعتد بكسر 

 لعروض كسرتها الطاء, وذلك
ُز٠ُٖنَ  174

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ يَة يَأ

 بضم الراء ٍّٕۡحَس ٱِٕۡۡبَّ  ٍّٕۡحَس ٱِٕۡۡبٍّ  177

َشةٓءِ ؐۡ 177
ۡ
ِسٍۗ  ٱۡۡلَأ

ۡ
 ِسٍۗ ةٱۡۡلَ  َشةٓءِ ؐۡةٱۡۡلَ  ٱۡۡلَأ

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً 
 العارض للسكوف وقفاً في )الباس(

ٚۡ َخةَف  182 َٙ َٙ  َذ  بإخفاء النوف عند الخاء َخةَف  َٚٙذ
 بضم التاء دوف تنوين ٌِۡديَحُ  ٌِۡديَحٞ  184
َهةمُ  184 َهةمِ  ـَ  بكسر الميم ـَ

ِٓي    184 بفتح السين وزيادة ألف بعدىا, وفتح  َِٓي  َِ٘صَٰ  ِمۡص
 النوف دوف تنوين؛ )بالجمع(

٠َ ذَ  184 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
 بضم السين )فيهما( ٱُٕۡهُۡسَ   ُؐۡحُۡسَ ٱٕۡ  ٱُٕۡهۡۡسَ  ٱُٕۡحۡۡسَ ؐۡ 185
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اِع ؐۡ 186  َدََعنِ   ٱلٍّ

 :وغَلً 
اِعۦ)  (َدََعِنۦ   ۬ؐۡ ٱلٍّ

 :وٍُةً 
اِع ؐۡ َدََعنِ  )  (ٱلٍّ

 فيهما  ساكنة إثبات ياء زائدةبوصاًل: 
 .-كحفص- حذؼ الياءبوقفاً: 

 (ے)الداعول يخفى المد المنفصل في 
 بمقدار حركتين حسب مذىبو وصالً 

186  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠َوِۡلُ  َوِۡلُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

 تهانقل حركو بحذؼ الهمزة ابن ورداف:  َٚ َٰٔـٕۡۡ ٌَ  َٚ ٰـَ ـَٕ٘ۡ ٌَ  َٚ َٰٔـٕۡۡ ٌَ  187
 وىو الالـ للساكن الذي قبلها

ُز٠ُٖٓاْ ؐۡ 188
ۡ
ْ  دَأ ُز٠ُٖا

ۡ
َأ َ  َُك٠ُاْ ؐۡةدَ  ُِ ْ ةُِ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُا

د٠ُاْ ؐۡ 189
ۡ
  دَد

ۡ
ْ َوخ ْ اوَ  د٠ُاْ ؐۡةدَ  د٠ُا  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

ِشِٝۦ 196
ۡ
أ ا رٍّ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِشِٝۦرٍّ

197 
۬ؐۡ  ٌُُص٠َق  َرٌََر ؐۡ

 ِصَدالٞ ۬ؐۡ  ٌُُص٠قٞ  ۬ؐۡ َرٌَرٞ  ِصَداَل 
بتنوين الضم )فيها(, وإدغاـ )رف  ول , 
فسوؽ ول( جلي, وكذلك إخفاء )جداؿ 

 في( جلي
ٚۡ َخۡي   197 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي   ِ٘
٠نِ  197 ُِ ٠نِ  َوٱتٍّ ُِ  ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة ۦَوٱتٍّ
200   َ َٰ ٚۡ َخَل ِ٘ ٙٚ ِ٘   َ َٰ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَل
204  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوَۡلِ  َوَۡلِۡئَس  206
 العارض للسكوف وقفاً 

208  ِٗ ٖۡ ِٗ ٱلصٍّ  ٱلّصِ  بفتح السين ٖۡ
210  ُٗ ُٟ تَِي

ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ُٟ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  تَِي

حُ  210 َٓ ِ ه َل  َٙ ۡ حِ  َوٱل َٓ ِ ه َل  َٙ ۡ  بكسر التاء َوٱل

211  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

213  َٗ  الياء, وفتح الكاؼبضم  َٗ ۡعسَ ِِلُ  ِِلَۡعُس
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213  َٰ َٰ ِ َٰ ٝايََظةُٓء  يََظةُٓء إ َٰ ۡؐ۬ 
 ََّلَٰ وِ يََظةُٓء 

 إبدالها أو الثانية, الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

دُِسٗ 214
ۡ
َشةٓءُ ۬ؐۡ  يَأ

ۡ
ُٗ ةيَ  ٱۡۡلَأ وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بإبداؿ الهمزة ألفاً  َشةٓءُ ةٱۡۡلَ ۬ؐۡ  ۥدُِس

 الجمع واواً لفظية
ٚۡ َخۡي   215 ٚٙ (٘هةً ) ِ٘  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي   ِ٘
216  َ٠ ُٞ ٠َ  (اثلَلزح) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
217  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

221 
ۡؐ ٓۚ ٍّٚ ِ٘ َٜحٌ َّ٘  يُۡد ِ٘  ۬ؐۡ ۡد

ۡؐ ْٓۚ ٠ُٜا ِ٘ ٌٚ َّ٘  يُۡد ِ٘  ۡد
ۚٓ ٠ۡؐيُ  ٍّٚ َٜحٞ ٠َّ٘  ِ٘ ْۚٓ ٠ۡؐ۬ؐۡ يُ  ِ٘ ٠ُٜا ِ٘ 

 َّ٘٠ ٞٚ ِ٘ 
 بإبداؿ الهمزة واواً 

221 
 َّ٘ ِ٘ ٌٚ َّ٘ ۬ؐۡ  ٌَٜح َخۡيٞ ۡد ِ٘ ۡد

َٜحٞ ٠َّ٘  َخۡيٞ  ٠َّٙٞٚ۬٘ ۬ؐۡ  َخۡيٞ  ۬ٙ ِ٘  بإخفاء التنوين عند الخاء َخۡيٞ  ِ٘

222  ٍّٚ ُٞ د٠ُ
ۡ
ٍّٚ ةٌَ  ٌَد ُٞ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُ

223  ْ د٠ُا
ۡ
ْ ٌَة ٌَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

223   ۡٗ ُٗ  ِطۡئُذ ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥ  ِطحُذ
 مع واواً لفظيةالج

ِِٜ٘يَ  223 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
225  ُٗ ُٗ ٠َ يُ  (٘هةً ) يَُداِخُذُز  بإبداؿ الهمزة واواً  اِخُذُز
 بإبداؿ الهمزة واواً  ل٠ُنَ ٠يُ  يُۡدل٠ُنَ  226
228  ٍّٚ ِ٘ ٍّٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
229  ْ ُخُذوا

ۡ
ْ دَة دَأ  زة ألفاً بإبداؿ الهم ُخُذوا

229  ٓ  بضم الياء ةٌَةُُيَ  َُيَةٌَة

229  ۡٗ ُذ ٍۡ ُٗ ۬ٙ ٌَإِن ٌَإِۡن ِخ ُذ ٍۡ ووصالً: بإتباع ؛ بإخفاء النوف عند الخاء ۥِخ
 ميم الجمع واواً لفظية

ۥ   230 هُ ۥ   ٙةَزوۡصّٗ  َزوًۡصة َدۡيَ هُ  بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيَ
ُزوّٗ  231 زُ  اۚٓ ُٞ  بهمز الواو اۚٓ ؤّٗ ُٞ
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232  ِ٘ ُٚ ٠يُ  ُٚ يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

بتخفيف الراء مع إسكانها؛ ول يخفى أف  ََل دَُؾةٓرۡ  ََل دَُؾ رٍّ  233
 المد الالـز الكلمي المثقل يصبح مخففاً 

ٚۡ ِخۡفَجحِ  235 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند الخاء ِخۡفَجحِ  ِ٘
وۡ  235

َ
 مفتوحة اءً يبإبداؿ الهمزة الثانية  ٠ۡ يَ ٱٕجَِّصةٓءِ  ٱٕجَِّصةٓءِ أ

239  ۡٗ ُذ ٍۡ ُٗ  ٌَإِٙن ٌَإِۡن ِخ ُذ ٍۡ ووصالً: بإتباع  ؛بإخفاء النوف عند الخاء ۥِخ
 ميم الجمع واواً لفظية

 بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َوِغيٍّحٞ  َوِغيٍّحّٗ  240
َٚ ٌَإِۡن  240 َٚ  ٌَإِٙن َخرَۡص  بإخفاء النوف عند الخاء َخرَۡص

ۥ 245 ُٝ ٍَ ُٝ  َذُيَظَٰهِ ٍُ  ضمو  ,وحذؼ األلف ,بتشديد العين ۥَذُيَؾّهِ
 الثانية الفاء

 بالصاد َوَيۡجُػُؿ  ُؿ َوَيۡجػُ   245

246  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة واواً  ِت ٠۬ؐۡ يُ  َت ٠يُ  ۬ؐۡ يُۡدِت  يُۡدَت  246
 في )يوت( ف وقفاً العارض للسكو 

248  ُٗ تَِيُس
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  تَِيُس

ِِٜ٘يَ َّ٘  248 ٠ ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ َّ٘
ٓ إَِلٍّ  249 َِِّّ٘  َ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلٍّ  َِِّّ٘
 بفتح ال ين ۡرٌََۢةىَ  ُىۡرٌََۢة 249
 الهمزة ياًء )فيهما(بإبداؿ  حّٗ يَ ذِ ۬ؐۡ  ح  يَ ذِ  ٌَِبحّٗ ۬ؐۡ  ٌَِبح   249
 بإخفاء التنوين عند ال ين َىََٖجۡخ  َُِٖيَٖح ۬ٙ َُِٖيٍَٖح َىََٖجۡخ  249
 وألف بعدىا ,وفتح الفاء ,بكسر الداؿ مُ ٰـَ ٌَ دِ  َدۡذمُ  251
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ِِتَ  254

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ ةيَ  يَأ

ُخُذهُۥ 255
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخُذهُۥةدَ  دَأ

255  َ٠ ُٞ ٞۡ  َو  بإسكاف الهاء ٠َ َو
ٚب  256 ِ٘ ٚب ٠َويُ  َوُيۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ۦ 258 ِ ۡ
ُ
َٛة  أ

َ
ۦ خ ِ ۡ

ُ
َٛة أ

َ
مطلقًا: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على  خ

 المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو

ِِت  258
ۡ
تِ  ۬ؐۡ يَأ

ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِ ة۬ؐۡ ٌَ  ِِت ةيَ  ٌَأ

 )فات( في العارض للسكوف وقفاً 
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  259
ْ  (٘هةً ) ِ٘ةْاَحَ  259  بإبداؿ الهمزة ياءً  حَ يَ ِ٘ة
 بإدغاـ الثاء في التاء خَّ َۡلِس ۬ؐۡ َۡلِسخٍّ   َۡلِۡسُخ  ۬ؐۡ (٘هةً )َۡلِۡسَخ   259
ة 259 َٞ ةُٛجِشُ  ُٛجِِشُ  بالراء بدؿ الزاي َٞ
260   ٚ ِ٘ ٚ  ٠دُ  دُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
260  ٌَ ٍّٚ ُٞ ٍّٚ ٌَِۡصۡ  ُۡصۡ  بكسر الصاد, ول يخفى ترقيق الراء ُٞ

 اُصّزّٗ  اُصزۡءّٗ  260

بنقل حركة الهمزة إلى الزاي مع تشديد 
ىذه الزاي, وحذؼ الهمزة, فيكوف 

دوف  فتوحةالنطق بزاي مشددة منونة م
 ىمزة

260  َّ َٜ دِح
ۡ
َّ ةيَ  يَأ َٜ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دِح

ِةْاَحُ  261 ّ٘  ْ ِة  بداؿ الهمزة ياءً بإ حُ يَ ّ٘
261  ًُ  العين تشديدو  ,حذؼ األلفب ًُ هِّ يَُؾ  يَُظَٰهِ
ۡيٍَِرةٌ َخۡيٞ  263 َ٘ ٞ  َو ۡيٍَِرة َ٘  بإخفاء التنوين عند الخاء َخۡيٞ ۬ٙ َو
 بإبداؿ الهمزة ياءً  ةٓءَ يَ رِ  رِاَةٓءَ  264
264  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 راءبضم الػ ثُِرۡب٠َةٍ  ثَِرۡب٠َةٍ  265
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ُمرُُزٗ 268
ۡ
ُٗ ةَويَ  َوَيأ ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُمرُُز

 الجمع واواً لفظية

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة واواً  َت ٠يُ  ِت ٠ۡؐيُ  يُۡدَت  يُۡدِت ؐۡ 269
 العارض للسكوف وقفاً في )يوت(

ة 271 ٍّٙ ة ٌَِٜهِ ٍّٙ , , وبذلك يلتقي ساكنافبإسكاف العين ٌَِٜۡه
 وىو جائز

ة 271 َٞ ة٠َودُ  َودُۡدد٠ُ َٞ  بإبداؿ الهمزة واواً  د٠ُ
٠َ ذَ  271 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ

ِرُ  271 ٍّ ِرۡ  َوُيَس ٍّ ؛ وترقيق بدؿ الياء, وإسكاف الراء بالنوف َوَُٛس
 الراء جلي

ٚۡ َخۡي   272 ٚٙ (٘هةً ) ِ٘  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي   ِ٘
ٚۡ َخۡي   273 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي   ِ٘
ُز٠ُٖنَ  275

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةيَ  يَأ

ِِٜ٘يَ  278 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
279  ْ َذ٠ُٛا

ۡ
ْ ةٌَ  ٌَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َذ٠ُٛا

ة   280  السين ضمب ة  ُنُۡسَ  ُنۡۡسَ
280  ْ ٠ُُا ْ  دََػدٍّ ٠ُُا دٍّ  بتشديد الصاد دَػٍّ

َب يَ  282
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  َب ةيَ  (٘هةً ) أ

 العارض للسكوف وقفاً 

282  َ٠ ُٞ  ٍّٔ ِٙ  يُ
ٞۡ : وغَلً   ٍّٔ ِٙ  ٠َ يُ

٠َ : اثذداءً  ُٞ 

–وصاًل: بإسكاف الهاء؛ ابتداًء بالضم 
 -كحفص

ن 282
َ
َدآءِ أ َٟ َدآءِ  ٱلظَّ َٟ  مفتوحة ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  ٚيَ ٱلظَّ

دَ  282 َٟ َدآُء  آُء إَِذاٱلظَّ َٟ  ۬ؐۡ َذاٝاٱلظَّ
َدآُء  َٟ  َذاوِ ٱلظَّ

 إبدالها أو الثانية, الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

ةّٗ  282 ٞ  دَِخََٰرةً َظةِِضَ ة  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح )فيهما( دَِخََٰرةٌ َظةِِضَ
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بتخفيف الراء مع إسكانها؛ ول يخفى أف  يَُؾةٓرۡ  يَُؾ رٍّ  282
 اً لالـز الكلمي المثقل يصبح مخففالمد ا

 بإبداؿ الهمزة واواً  ّدِ ٠َ ٌَٖۡيُ  َدّدِ ٌَٖۡيُ  283

283  َٚ ِٙ ِي ٱۡؤدُ ِي ٱ :وغَلً  ٱَّلٍّ َٚ يٱَّلٍّ ِٙ  ُذ
َٚ وٱ :اثذداءً  ِٙ  دُ

, ابتداًء:  بإبداؿ الهمزة ياءً وصاًل: 
 كحفص

٠َُٜنۚٓ  285 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ ٠َُٜنۚٓ ٠َوٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ٓ دُدَ  285  بإبداؿ الهمزة واواً  اِخۡذَٛة٠َ دُ  اِخۡذَٛة
285  ٓۚ َٛة

ۡ
ۡخَفد

َ
ۡخفَ  أ

َ
ۚٓ ةأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛة

 
 ( سورة آل عمران 3) 

 

1  ٓٗ ٓ  ٗٓ  ٕٓ   ا   ال

 الثالثة؛ بالسكت على الحروؼ المقطعة
ويلـز ذلك عدـ إدغاـ ميم )الالـ( في 

؛ كما ل يخفى عدـ قصر ميم الميم
ر وىو تحريك )الميم(: ألف سبب القص

الميم قد زاؿ بالسكت, أضف إلى ذلك 
 -وصالً -أنو يجب إثبات ىمزة الوصل 
 في لفظ الجاللة

وِيِِٖٝۦ   7
ۡ
ۥٓ ۬ؐۡ  دَأ ُٝ وِيَٖ

ۡ
ۥةدَ ۬ؐۡ  وِيِِٖٝۦ  ةدَ  دَأ ُٝ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِيَٖ

بِ  11
ۡ
َدأ َدا َْ ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  بِ َْ

 العارض للسكوف وقفاً 

12  ِ ِ  ۡئَس َوب ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

 بإبداؿ الهمزة ياءً  حٞ يَ ذِ  تَۡيِ ؐۡيَ ذِ  ٌَِبحٞ  ٌَِبتَۡيِ ؐۡ 13

13 ُٟٗ ُٗ  يََرۡوَج ُٟ ووصاًل: بإتباع ميم  ؛بالتاء بدؿ الياء ۥدََرۡوَج
 الجمع واواً لفظية

يَ  13
ۡ
 يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يَ َرا َرأ

 العارض للسكوف وقفاً 
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 ابن جماز: بإبداؿ الهمزة واواً  ّيِدُ ٠َ يُ  َديِّدُ يُ  َديِّدُ يُ  13

ۚٓ إِنٍّ  13 ۚٓ  يََظةُٓء  ۬ؐۡ نٍّ ٝايََظةُٓء
 ٓۚ  نٍّ وِ يََظةُٓء

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

ُؤَٛبُِّبُسٗ 15
َ
َٰ  أ

َ
ُٗ ۪و أ  ۥَٛبُِّبُس

الثانية مع إدخاؿ ألف بتسهيل الهمزة 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع و  ؛بين الهمزتين

 واواً لفظية
ٍۗ َؤُُ 20 ِٚ َجَه ۦ  َؤُُ ٱتٍّ ِٚ َجَه  ساكنة بإثبات ياء زائدة :وصالً  ٱتٍّ

20  ٓۚ ۡٗ ُذ ۡٙ ۡشَٖ
َ
ُٗ ٝاَٰء َءأ ُذ ۡٙ  ۚۥٓ ۡشَٖ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
بين الهمزتين؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع 

 اواً لفظيةو 
ُمُرونَ  21

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُرونَ يَة يَأ

23  َٗ  بضم الياء, وفتح الكاؼ َٗ ۡعسَ ِِلُ  ِِلَۡعُس
 بإبداؿ الهمزة واواً  ِت ٠دُ  دُۡدِت  26

28 
٠َُٜن ؐۡ ِ٘ ۡد ُٙ ۡ  ٱل
َِِٜ٘ي   ۡد ُٙ ۡ  ٱل

 ُٙ ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل ِ٘  ۡؐ۬ ُٙ ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِِٜ٘ي  ٠ٱل

ٚۡ َخۡي   30 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند الخاء ۡي  خَ  ِ٘
35  َّ ٓ  إٍِّٛ َِِّّ٘  َّ َ  إٍِّٛ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َِِّّ٘
ة 36 َٞ ِخيُذ

ُ
ٓ أ َ  ِإَوَّنِ ة ِإَوَّنِ َٞ ِخيُذ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ة 37 َٟ َٖ ٍٍّ ة َوَك َٟ َٖ ٍَ  بتخفيف الفاء َوَك

ٓ  (٘هةً ) َزَكرِيٍّة 37 بعد األلف؛ ول  بزيادة ىمزة مضمومة ءُ َزَكرِيٍّة
 يخفى المد المتصل

ٓ  َزَكرِيٍّة 38 بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف؛ ول  ءُ َزَكرِيٍّة
 يخفى المد المتصل

39  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ٓ َءايَحّٗ   41 ِ

ّٰ  َ ِ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءايَحّٗ   ّٰ
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ۚٓ إَِذا 47 ۚٓ  يََظةُٓء  ۬ؐۡ َذاٝايََظةُٓء
 ٓۚ  َذاوِ يََظةُٓء

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

49  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

ُٗ يصِ  ِصۡبُذُسٗ 49 ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياًء؛  ۥُذُس
 الجمع واواً لفظية

49  َُ ۡخُٖ
َ
ٓ أ َّنِ

َ
َ إِ  خ   َّنِ

َ
َُ أ وصاًل: بفتح ياء بكسر ىمزة )أني(, و  ۡخُٖ

 اإلضافة

ۡي  49 َٟ يٍّ  حِ  َٔ َْ َٟ إدغاـ الياء التي و  ,ياءً  الهمزة إبداؿب حِ  َْ
 قبلها فيها

ۡيِ  49  رِ هِ ـ  ٱٕفٍّ  ٱٕفٍّ
بزيادة ألف بعد الطاء, وبعدىا ىمزة 
مكسورة بدؿ الياء, ول يخفى المد 

 المتصل

با 49 ۡيَ  َرباهِ ـ  ـَ  ـَ
وبعدىا ىمزة  ,ألف بعد الطاء ةاديز ب

 ول يخفى المدمكسورة بدؿ الياء, 
 المتصل

ُز٠ُٖنَ  49
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةدَ  دَأ

ِِٜ٘يَ َّ٘  49  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  ۡد

ُٗ يصِ وَ  ِصۡبُذُسٗوَ  50 ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياًء؛  ۥُذُس
 الجمع واواً لفظية

52  
َ
َٰ أ ِ َٛػةرِيَ  َٛػةرِٓي إ

َ
َٰ  أ ِ  بفتح ياء اإلضافة إ

57  ۡٗ ِٟ ُٗ ُٜ ذَ  َذُي٠ٌَِّي ِٟ ؛ ووصالً: بإتباع بدؿ الياء األولى بالنوف ۥ٠ٌَِّي
 ميم الجمع واواً لفظية

62  َ ٠َ ل َ  (٘هةً ) ُٟ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ

66  ۡٗ ُٛذ
َ
أ ُٗ ٝةَهَٰ  َه  ؛ مع القصر في األلف بتسهيل الهمزة ۥُٛذ

 باع ميم الجمع واواً لفظيةوصاًل: بإتو 
ِِٜ٘يَ  68 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
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73 
 ْ ٠ُٜٓا ِ٘  يُۡدَت  ؐۡ ۬ؐۡ دُۡد

 يُۡدتِيِٝ 
ْ ٠دُ  ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  تِيِٝ ٠يُ ۬ؐۡ  َتَٰ ٠۬ؐۡ يُ  ِ٘

75  ُٝ ٜۡ َ٘
ۡ
ُٝ ةدَ  (٘هةً ) دَأ ٜۡ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َ٘

َّ  يَُدّدِهِۦٓ  75 َّ  ّدِهۡ ٠َ يُ  (٘هةً ) إَِِلۡ الهاء دوف  ؛ وبإسكافبإبداؿ الهمزة واواً  إَِِلۡ
 صلة

79  ُٝ ُٝ ٠يُ  يُۡدتَِي  بإبداؿ الهمزة واواً  تَِي

٠نَ  79 ُٙ ِ ٠نَ َٖ هۡ تَ  ُتَهّٖ وفتح الالـ  ,وإسكاف العين ,فتح التاءب ُٙ
 مع تخفيفها

80  ۡٗ ُمَرُك
ۡ
ُمرُُزٗ يَأ

ۡ
يَأ
َ
ُٗ ُمرُ ةيَ  ۬ؐۡ خ يَ  ۥُز

َ
ُٗ ة۬ؐۡ خ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم همزة ألفاً بإبداؿ ال ۥُمرُُز

 الجمع واواً لفظية
80  ۡٗ ُمَرُك

ۡ
ن َوََل يَأ

َ
ُٗ ةَوََل يَ  أ ن ۥُمرُُز

َ
 بضم الراء أ

ُٗ َجَٰ َءاَتيۡ  َءادَۡحُذُسٗ 81  ۥُس
زيادة و  الثانية, بنوف مفتوحة بدؿ التاء

ألف بعدىا؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع 
 واواً لفظية

َُِ٘نٍّ  81 ُۡد َُ  ُ  بإبداؿ الهمزة واواً  َُِ٘نٍّ ٠َُ

81  ۡٗ َُۡرۡرُت
َ
ُٗ ٝاَٰء َءأ  ۥَُۡرۡرُت

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ بين الهمزتين

 واواً لفظية

81  ۡٗ َخۡذُت
َ
َخذتَّ  َوأ

َ
بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ ووصاًل: بإتباع  ۥُٗ َوأ

 ميم الجمع واواً لفظية
 بالتاء بدؿ الياء )فيهما( دُرَۡصُه٠نَ ۬ؐۡ  ۡجُي٠نَ تَ  َصُه٠نَ يُرۡ ۬ؐۡ  َحۡجُي٠نَ  83
85  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ءُ  91 ۡٔ ِ ّ٘  ُٔ ِ ءُ  ۬٘ ّ٘ ۡٔ ِ ّ٘ 

نقل حركة الهمزة للساكن ابن ورداف: ب
, وحذؼ الذي قبلها مع اإلسكاف

,  ؛ ول يخفى وقفاً:الهمزة النقل مع الرـو
 النقل مع اإلشماـو 
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93  َٔ ُٔ ۬ؐۡ  إِۡشَر ءِي َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس   ي
ُٔ  ۬۬ إِۡشَر   َٰ  ي ُٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس  ي

بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في 
 األلف

93  ْ د٠ُا
ۡ
ْ ةٌَ  ٌَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

ُمُرونَ  104
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُرونَ َوَية َوَيأ

ُمُرونَ  110
ۡ
 زة ألفاً بإبداؿ الهم ُمُرونَ ةدَ  دَأ

110 
٠َُٜن ؐۡ ِ٘  َودُۡد
٠ُٜنَ  ِ٘ ۡد ُٙ ۡ  ٱل

٠َُٜن ٠َۡؐودُ  ِ٘  ُٙ ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

٠ُٜنَ  114 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ُمُرونَ  114

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُرونَ ةَويَ  َوَيأ

115  ْ َه٠ُٖا ٍۡ ُروهُ  ۬ؐۡ  َح ٍَ ْ تَ  يُۡس َه٠ُٖا ُروهُ  ۬ؐۡ  ٍۡ ٍَ  )فيهما( تاء بدؿ الياءبال دُۡس
ٚۡ َخۡي   115 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي   ِ٘

118  ۡٗ ل٠َُُٛس
ۡ
ُٗ يَة يَد ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥل٠َُُٛس

 الجمع واواً لفظية

119  ۡٗ ُٛذ
َ
أ ُٗ ٝةَهَٰ  َه  ؛ مع القصر في األلف بتسهيل الهمزة ۥُٛذ

 لفظية وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً و 
٠ُٜنَ  119 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠َودُ  َودُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ٗۡ تَصُ  120 ُٞ ُٗ تَُص٠ ۡد وصاًل: بإتباع ميم و ؛ بإبداؿ الهمزة واواً  ۥُٞ
 الجمع واواً لفظية

ِِٜ٘يَ  121 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
٠ُٜنَ  122 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ِِٜ٘يَ  124 ۡد ُٙ ُٙ  لِٖۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠لِٖۡ

د٠ُُكٗ 125
ۡ
ُٗ ةَويَ  َوَيد ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥد٠ُُك

 الجمع واواً لفظية
ِ٘يَ  125 ِ٘يَ  ُمَص٠ِّ  بفتح الواو ُمَص٠ٍّ
130  ْ ُز٠ُٖا

ۡ
ْ ةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُا
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حّٗ   130 ٍَ َظََٰه َؾ  َّ٘ حّٗ  هٍّ َّ٘  العين وتشديد ,األلف بحذؼ ٍَ
133  ْ ْ َشةرُِن٠ َوَشةرُِن٠ٓا  الواو األولىبحذؼ  ا
ِِٜ٘يَ  139 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
َلّٗ  َّ٘  145 َلّٗ  ٠َ َّ٘  َدصٍّ  بإبداؿ الهمزة واواً  صٍّ

ة 145 َٟ ٜۡ ِ٘ ة٠ُٛ  (٘هةً ) ُٛۡددِِٝۦ  َٟ ٜۡ ِ٘  ۡٝ ِ الهاء دوف  اف, وبإسكبإبداؿ الهمزة واواً  د
 صلة

يِّٚ 146
َ
 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ٚ۫ىَوََك 

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة, بألف بعد الكاؼ
 ,ل الهمزةيسهمع تبدؿ الياء,  مكسورة

 لو في األلف التوسط والقصرو 
150  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بضم العين َت ٱلرَّنُ  ٱلرَّۡنَت  151
وَ  151

ۡ
أ َ٘ ُٗ َو ُٟ َٰ ة ى َ٘ ُٗ وَ َو ُٟ َٰ  اؿ الهمزة ألفاً بإبد ى

ِ  َوبِۡئَس  151 ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

ِِٜ٘يَ  152 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
 بإخفاء التنوين عند الخاء َخۡيٞ  ۬ٙ َورَۡۡحَحٞ  َورَۡۡحٌَح َخۡيٞ  157
ُه٠نَ  157 َٙ ُه٠نَ  ََيۡ َٙ  ياءبالتاء بدؿ ال َتۡ
ة َىِٖيَق  159  بإخفاء التنوين عند ال ين َىِٖيَق  ٙةَذّلّٗ  َذلًّ
٠ُٜنَ  160 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
161  ٓۚ ٍّٔ ۚٓ يَ حُ  َحُي  وفتح ال ين ,بضم الياء ٍّٔ

تِ  161
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِ ةيَ  يَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
162  ُٝ َٰ َوى

ۡ
أ َ٘ ُٝ ةَ٘ وَ  َو َٰ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوى

ِ  َوبِۡئَس  162 ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

ِِٜ٘يَ  164 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
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ِِٜ٘يَ  166 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

170  ۡٗ ِٟ ٚۡ َخٍِٖۡ ِ ّ٘ ٙٚ ِ ّ٘  ُٗ ِٟ ووصاًل: بإتباع  ؛إخفاء النوف عند الخاءب ۥَخٍِٖۡ
 ميم الجمع واواً لفظية

ِِٜ٘يَ  171 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
 ساكنة بإثبات ياء زائدة :وصالً  ۦوََخة٠ٌُنِ  وََخة٠ٌُنِ  175
ِِٜ٘يَ  175 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
ِِٜ٘يَ  179 ۡد ُٙ ۡ ْ ۬ؐۡ  ٱل ٠ُٜا ِ٘ ُٙ  دُۡد ۡ ْ ٠۬ؐۡ دُ  ِِٜ٘يَ ٠ٱل ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
183  َٚ ِ٘ َٚ ٠ُٛ  ُٛۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
َٜة 183 دَِح

ۡ
ُٝ  ۬ؐۡ يَأ ُزُٖ

ۡ
َٜةةيَ  دَأ ُٝ ةدَ  ۬ؐۡ دَِح  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُكُ

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس ٌَجِح ٌَجِۡئَس  187
 العارض للسكوف وقفاً 

 بالياء بدؿ التاء َبٍّ ََيۡصَ ََل  ََل ََتَۡصَبٍّ  188

197  ۡٗ ُٟ َٰ َوى
ۡ
أ ُٗ ةَ٘  َ٘ ُٟ َٰ ووصاًل: بإتباع ميم  ؛بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥَوى

 الجمع واواً لفظية

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس َوبِح بِۡئَس وَ  197
 العارض للسكوف وقفاً 

198  ِٚ ٍّٚ  َلَِٰس  بفتح النوف مع تشديدىا َلَِٰس
199  ِ٘ ُٚ ٠يُ  ُٚ يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
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 ( سورة النساء 4) 
 

 بتشديد السين ةَٓءل٠ُنَ تَصٍّ  تََصةَٓءل٠ُنَ  1
2  ْ ُز٠ُٖٓا

ۡ
ْ َُك٠ُةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ا

3 
ۡؐ ۡٗ ُذ ٍۡ ٌَإِۡن  ِإَوۡن ِخ
 ۡٗ ُذ ٍۡ ُٗ ۬ٙ ِإَون ِخ ُذ ٍۡ ُٗ ۬ٙ ٌَإِن۬ؐۡ  ۥِخ ُذ ٍۡ إتباع ووصالً: ب؛ بإخفاء النوف عند الخاء ۥِخ

 ميم الجمع واواً لفظية

َِٰظَدةً  3 َِٰظَدةٌ  ٌََن  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح ٌََن
ْ دُ  5 ْ ٠دُ  ۡدد٠ُا  بإبداؿ الهمزة واواً  د٠ُا
5  ُٗ َُس َٰٕ َن ۡ٘

َ
ةَٓء أ َٟ ٍَ ةَٓء  ٱلصَّ َٟ ٍَ ُٗ ٝاٱلصَّ َُس َٰٕ َن  الثانية الهمزة بتسهيل ٘ۡ

6 
ةٓ ؐۡ َٞ ُز٠ُٖ

ۡ
 دَأ

 ۡٔ ُز
ۡ
ةةدَ  ٌََٖۡيأ َٞ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُُكۡ َية۬ؐۡ ٌَٖۡ  َُك٠ُ

9  ۡٗ ِٟ ٚۡ َخٍِٖۡ ِ٘ ٙٚ ِ٘  ُٗ ِٟ ووصالً: بإتباع ؛ بإخفاء النوف عند الخاء ۥَخٍِٖۡ
 ميم الجمع واواً لفظية

ة  9 ًٍ ْ ِؽَػَٰ ٍّٗ  َخة٠ٌُا ْ  ٙةِؽَػَٰ  ن عند الخاءينو تبإخفاء ال َخة٠ٌُا
ُز٠ُٖنَ  10

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةيَ  (٘هةً ) يَأ

ٞ  َنَِٰظَدةّٗ  11  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َنَِٰظَدة
 وياء بعدىا بدؿ األلف ,بكسر الصاد ي٠ُِّص  ي٠َُّصَٰ  12
ٍٚ َدۡيَ  12 ٚ ۬ٙ َديۡ   ينن عند الينو تبإخفاء ال َدۡيَ  َديۡ
13  ُٝ ُٝ ُٛ  يُۡدِخٖۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخٖۡ
14  ُٝ ُٝ ُٛ  يُۡدِخٖۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخٖۡ
14  ّٗ ِۡ ّٗ  ٙاَٛةرّٗ  اَٛةًرا َذَٰ ِۡ  ن عند الخاءينو تبإخفاء ال اَذَٰ
تِيَ  15

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِيَ ةيَ  يَأ

ة 16 َٟ ِ دَِحَٰٜ
ۡ
ةةيَ  يَأ َٟ ِ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دَِحَٰٜ
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 َٚ َٰٔـٱٕۡ  َٚ ٰـَ ـ٘ٱَٕ  َٚ َٰٔـٱٕۡ  18

بحذؼ الهمزة ونقل حركتها ابن ورداف: 
, ويجوز لو للساكن الذي قبلها وىو الالـ

ء أف يبتدئ بهمزة الوصل أو حاؿ البتدا
 بالالـ

تِيَ  19
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِيَ ةيَ  يَأ

ُخُذواْ ؐۡ 20
ۡ
ۥ دَأ ُٝ ُخُذوَٛ

ۡ
دَأ
َ
دَ  ُخُذواْ ؐۡدَة خ

َ
ۥةخ ُٝ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخُذوَٛ

ۥ 21 ُٝ ُخُذوَٛ
ۡ
ۥدَة دَأ ُٝ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخُذوَٛ

ة َىِٖيلّٗ  21 ًِ ِيَثَٰ ِّٗ  ةّ٘ ِيَثَٰ   ينن عند الينو تبإخفاء ال ةَىِٖيلّٗ  ٙةّ٘
 الثانيةالهمزة  بتسهيل َلٍّ  ٝاٱٕجَِّصةٓءِ  ٱٕجَِّصةٓءِ إَِلٍّ  22
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 الثانيةبتسهيل الهمزة  َلٍّ  ٝاٱٕجَِّصةٓءِ  ٱٕجَِّصةٓءِ إَِلٍّ  24
َِ٘جَٰخِ  25 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  (٘هةً ) ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَِٰخ ٠ٱل
۬ٙ َُمَۡػَجٍَٰخ َدۡيَ  25   ينن عند الينو تبإخفاء ال َدۡيَ  َُمَۡػَجَٰخ 
ٚۡ َخِشَ  25 َٙ ِ ٚٙ ل َٙ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخِشَ  ل
29  ْ ُز٠ُٖٓا

ۡ
ْ َُك٠ُةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ا

 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح دَِخََٰرةٌ  دَِخََٰرةً  29
ۡدَخَلّٗ  31  بفتح الميم ۡدَخَلّٗ ٍّ٘  َّ٘
َدۡت  33 َِ َٰ  َخ َدۡت ـَع  ألفاً بعد العين بزيادة َِ
34  ٓۚ ُ ۚٓ  َظٍَِق ٱَّللٍّ َ  بفتح الهاء َظٍَِق ٱَّللٍّ

ٗۡ ِإَو 35 ُذ ٍۡ ُٗ نٙ ِإَو ۡن ِخ ُذ ٍۡ ووصالً: بإتباع ؛ بإخفاء النوف عند الخاء ۥِخ
 ميم الجمع واواً لفظية

ة َخجِيّٗ  35 ًٙ ّٗٙ  اَنِٖي  ن عند الخاءينو تبإخفاء ال اَخجِيّٗ  ٙةَنِٖي
ُمُرونَ  37

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  نَ ُمُروةَويَ  َوَيأ

 بإبداؿ الهمزة ياءً  ةٓءَ يَ رِ  رِاَةٓءَ  38
٠ُٜنَ  38 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
َٜحّٗ  40 َٜحٞ  َظَص  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َظَص
ة 40 َٟ ٍۡ ة يَُظَٰهِ َٟ ٍۡ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف يَُؾهِّ

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة واواً  تِ ٠َويُ  ۡدتِ َويُ  40
 العارض للسكوف وقفاً 

َٜة ؐۡ 41 َٜة ِصۡب  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةيوَصِ  َٜة ِؐۡصي وَِصۡب
ىَٰ  42 َ  تَُص٠ٍّ ىَٰ صٍّ ت  سينوتشديد ال بفتح التاء, ٠ٍّ
َظدٞ  43

َ
 الثانيةبتسهيل الهمزة  َظدٞ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

٠ًرا 43 ٍُ ا َد ًّ٠ ٍُ ٠ّّٗ  َخ ٍُ ٠ًرا ٙاَخ ٍُ  عند ال ين بإخفاء التنوين َد
٠ُٜنَ  46 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
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 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱُٛلرۡ  ٤٩ە   ٌَذِيََل  ٱُٛلرۡ  ٤٩ٌَذِيًَل  49
٠ُٜنَ  51 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
َدىَٰ  51 ۡٞ

َ
ُدََلٓءِ أ َدىَٰ حَ َهَُٰدََلٓءِ  َه   توحةبإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مف ٟۡ

 بإبداؿ الهمزة واواً  د٠ُنَ ٠يُ  ۡدد٠ُنَ يُ  53
ة 56 َٞ ة ٙاُص٠ُٖدّٗ  ُص٠ًُٖدا َدۡيَ َٞ   ينن عند الينو تبإخفاء ال َدۡيَ

58  ۡٗ ُمرُُز
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً؛  ۥُمرُُز

 الجمع واواً لفظية
58  ْ وا ْ ٠َ دُ  دَُددَّ وا  بإبداؿ الهمزة واواً  دَّ

58  ِ ةٛ ٍّٙ ة هِ ٍّٙ , وبذلك يلتقي ساكناف, بإسكاف العين ِٛۡه
 وىو جائز

٠ُٜنَ  59 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠دُ  دُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
وِيًَل  59

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِيًَل دَة دَأ

٠ُٜنَ  65 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

66 
ِن ٱۡرُذ٠ُٖٓاْ ؐۡ

َ
  أ

 ْ وِ ٱۡخرُُص٠ا
َ
 أ

نُ 
َ
  ٱۡرُذ٠ُٖاْ ؐۡ أ

وُ 
َ
ْ  أ  ٱۡخرُُص٠ا

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم

َئٍّ  72 َُجّفِ َُجفِّ  ِلٍّ  بإبداؿ الهمزة ياءً  َيٍّ ِلٍّ
ٚب  73 ٗۡ دَُس ٍّٕ  ۡٗ ٚب يَ ٍّٕ  بالياء بدؿ التاء ُس
 بإبداؿ الهمزة واواً  تِيِٝ ٠ُٛ  ُٛۡدتِيِٝ  74
٠نَ  77 ُٙ ٠نَ حُ َوََل  َوََل ُتۡلَٖ ُٙ  بالياء بدؿ التاء ۡلَٖ
84  ۡ َِِٜ٘ي  ٱل ۡد ُٙ  ُٙ ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِِٜ٘ي  ٠ٱل

َس ؐۡ 84
ۡ
شّٗ  ثَأ

ۡ
بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد  ةشّٗ ةثَ  َس ؐۡةثَ  ةثَأ

 العارض للسكوف وقفاً في )باس(
 بإبداؿ الهمزة ياءً  تَۡيِ يَ ذِ  ٌَِبتَۡيِ  88

91 ۡؐ ۡٗ ٠ُُٜك َ٘
ۡ
ْ  يَأ ٠ُٜا َ٘

ۡ
ُٗ ةيَ  َوَيأ ٠ُُٜك ْ ةَويَ ۬ؐۡ  ۥَ٘ ٠ُٜا ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً؛  َ٘

 الجمع واواً لفظية
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92 

 ُٙ ِ ٍٚ ؐۡل ِ٘ ًٜة ؐۡ ۡد ِ٘  ُمۡد
ًٜة ؐۡ ِ٘ َٜح  َّ٘  ُمۡد ِ٘ ۬ؐۡ  ۡد
 ٞٚ ِ٘ َٜح   َّ٘  ۬ؐۡ ُمۡد ِ٘ ۬ؐۡ  ۡد
َٜح   َّ٘  ِ٘  ۡد

 ُٙ ِ ٍٚ ٠ۡؐل ًٜة ٠ۡؐمُ  ِ٘ ًٜة ٠ۡؐمُ  ِ٘ ِ٘ 
َٜح  ٠َّ٘  ٚٞ ٠مُ ۬ؐۡ  ِ٘ َٜح   ٠َّ٘  ۬ؐۡ ِ٘ ِ٘  ۡؐ۬

َٜح   ٠َّ٘  ِ٘ 
 بإبداؿ الهمزة واواً 

ًٜة َخَط  92 ِ٘ ّٜٗ ٠مُ  ة ّٔٗ ُمۡد  بإخفاء التنوين عند الخاء ة ّٔٗ َخَط  ٙةِ٘
92  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ّٜٗ مُ  93 ِ٘ ّٜٗ ٠مُ  ةۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ةِ٘
94  َٗ َٰ َل َٗ  ٱلصٍّ َٖ  األلفبحذؼ  ٱلصٍّ

94  ّٜٗ ِ٘ ّٜٗ ٠لَۡصَخ مُ  ةّٜٗ َ٘ ٠لَۡصَخ مُ  ةلَۡصَخ ُمۡد ورداف: فتح بإبداؿ الهمزة واواً؛ ولبن  ةِ٘
 الميم الثانية 

95  ُٙ ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
 بفتح الراء َدۡيَ  َدۡيُ  95

وَ  97
ۡ
أ َ٘ ۡٗ ُٟ َٰ ة ى ُٗ وَ َ٘ ُٟ َٰ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً؛  ۥى

 الجمع واواً لفظية
٠رّٗ  99 ٍُ ا َد ًّ٠ ٍُ ٠ّّٗ  اَخ ٍُ ٠رّٗ  ٙاَخ ٍُ   ينالبإخفاء التنوين عند  اَد

101  ۡٗ ُذ ٍۡ ُٗ  إِٙن إِۡن ِخ ُذ ٍۡ ووصالً: بإتباع ؛ بإخفاء النوف عند الخاء ۥِخ
 ميم الجمع واواً لفظية

102 
ُخُذٓواْ 

ۡ
۬ؐۡ (٘هةً )َوِۡلَأ

تِ 
ۡ
َأ ُۡ َ  اْ ُؐۡخُذوةَوِۡلَ  َو ُۡ ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِ ةَو

 في )ولتات( العارض للسكوف وقفاً 

103  ۡٗ َٛجُذ
ۡ
د َٙ ـۡ َٙ ٱ ٱ ُٗ ةـۡ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥَٛجُذ

 الجمع واواً لفظية
ِِٜ٘يَ  103 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

104 
٠َن  ُٙ َ ل

ۡ
۬ؐۡ  (٘هةً )دَد

٠نَ  ُٙ َ ل
ۡ
٠َن ؐۡةدَ  يَد ُٙ َ ٠نَ ةيَ  ل ُٙ َ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ل

108  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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109  ۡٗ ُٛذ
َ
أ ُٗ ٝةَهَٰ  َه  ؛ مع القصر في األلف بتسهيل الهمزة ۥُٛذ

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةو 
 بإبداؿ الهمزة واواً  تِيِٝ ٠ُٛ  ُٛۡدتِيِٝ  114
115  ُٙ ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ِۦ ؐۡ 115 ۡ ؐۡ َوُٛۡػِِٖٝۦ ٠ََُّٛلِ ٝۡ  ٠ََُّٛلِ  الهاء دوف صلة بإسكاف َوُٛۡػِٖ

121  ۡٗ ُٟ َٰ َوى
ۡ
أ ُٗ ةَ٘  َ٘ ُٟ َٰ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥَوى

 الجمع واواً لفظية

123  ۡٗ ةجِّيُِس َ٘
َ
ةَِنِّ ۬ؐۡ  ثِأ َ٘

َ
ةجِي أ َ٘

َ
ُٗ ثِأ ةَِن ۬ؐۡ  ۥُس َ٘

َ
 أ

بتخفيف الياء مع إسكانها )فيهما(, 
؛ ووصاًل: بإتباع ميم لتصبح ياًء مدية

 الجمع واواً لفظية
124  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
124  ٞٚ ِ٘ ٚٞ ٠مُ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 وفتح الخاء ,ضم الياءب ٠ُٖنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخ٠ُٖنَ  124
125  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
127  ٍّٚ ُٟ ٍّٚ ٠دُ  دُۡدد٠َُج ُٟ  بإبداؿ الهمزة واواً  د٠َُج
ٚۡ َخۡي   127 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي   ِ٘
128  

َ
ٞ  ةٌ َخةٌَۡخ ٱۡمَرأ ة

َ
 ن عند الخاءينو تبإخفاء ال َخةٌَۡخ  ۬ٙ ٱۡمَرأ

َٰ يَ  يُۡػَِٖعة 128 بفتح الياء والصاد والالـ, مع تشديد  َعةَٖ طٍّ
 الصاد وألف بعدىا

133 ۡؐ 
ۡ
تِ  يََظأ

ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِ ةَويَ  ۬ؐۡ ةيَظَ  َوَيأ

 في )ويات( العارض للسكوف وقفاً 

ٚۡ َىِٜيًّ  135 ٚۡ َىِٜيًّة ةيَُس بإظهار النوف, ألنو أحد  مستثنى: يَُس
 المواضع الثالث المستثناة من اإلخفاء

َِِٜ٘يۚٓ  139 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِِٜ٘يۚٓ ٠ٱل
َل  140  بضم النوف, وكسر الزاي َل ّزِ ُٛ  َٛزٍّ
۬ٙ َظِديٍر َدۡيِهِۦٓ  140   ينن عند الينو تبإخفاء ال َدۡيِهِۦ َظِدير 
َِِٜ٘يۚٓ  141 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  (٘هةً ) ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِِٜ٘يۚٓ ٠ٱل
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142  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َِِٜ٘يۚٓ  144 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِِٜ٘يۚٓ ٠ٱل
ۡركِ  145 رَ  ٱلٍّ  بفتح الراء كِ ٱلٍّ

146 
َِِٜ٘ي   ۡد ُٙ ۡ  ۬ؐۡ (٘هةً ) ٱل

 يُۡدتِ 
 ُٙ ۡ ؛ ول يخفى المد زة واواً بإبداؿ الهم تِ ٠۬ؐۡ يُ  َِِٜ٘ي  ٠ٱل

 في )يوت( العارض للسكوف وقفاً 
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150  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠ُٛ  ُٛۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ٗۡ يُ  152 ِٟ ُٗ ٠ُٛ ۡدتِي ِٟ  ۥتِي
بإبداؿ الهمزة و ؛ بدؿ الياء األولى بالنوف
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً ؛ واواً 

 لفظية

154  ْ ْ ََل َتۡهدَّ  ََل َتۡهُدوا , وبذلك تشديد الداؿعين و إسكاف الب وا
 يلتقي ساكناف, وىو جائز

ة َىِٖيلّٗ  154 ًِ ِيَثَٰ ِّٗ  ةّ٘ ِيَثَٰ   ينن عند الينو تبإخفاء ال ةَىِٖيلّٗ  ٙةّ٘
٠ُٜنَ  155 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ََِ٘نٍّ  159  بإبداؿ الهمزة واواً  ََِ٘نٍّ ٠َِلُ  َِلُۡد

162 
٠َُٜن  ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ۬ؐۡ (٘هةً )َوٱل
 ُٜ ِ٘  ٠َن ؐۡيُۡد
ۡدد٠َُن ؐۡ ُٙ ۡ ٗۡ  َوٱل ُٜۡدتِيِٟ  َش

 ُٙ ۡ ٠َُٜن ٠َۡؐوٱل ٠َُٜن ٠ۡؐيُ  ِ٘ ِ٘ 
 ُٙ ۡ ُٗ ٠َشُٜ  د٠َُن ٠َۡؐوٱل ِٟ  ۥتِي

؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة واواً 
 الجمع واواً لفظية

176  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 

 ( سورة المائدة 5) 
 

 األولى بإسكاف النوف ةنُ  َٔ ۡن طَ  ةنُ  َٔ َطَن  2
ۡيَذحُ  3 َٙ ۡ ِ  ٱل ّي َٙ

ۡ  بكسر الياء مع تشديدىا َذحُ ٱل

حُ  3 َِ َٜۡخِٜ ُٙ ۡ حُ  َوٱل َِ َٜۡخِٜ ُٙ ۡ بإظهار النوف, ألنو أحد  مستثنى: َوٱل
 المواضع الثالث المستثناة من اإلخفاء

ِٚ ٱۡؽُفرٍّ  3 َٙ ُٚ ٱۡؽفِ  َذ َٙ  رٍّ َذ

تخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ ولو  
ابتدأ كسر الطاء, وإذا ابتدأ بػ )اضطر( 

بضم ىمزة الوصل, ولم يعتد بكسر 
 الطاء, وذلك لعروض كسرتها

َػٍح  3 َٙ َػح ۬ٙ َدۡيَ ََمۡ َٙ   ينن عند الينو تبإخفاء ال َدۡيَ  ََمۡ
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5  ُٙ ۡ َِ٘جَِٰخ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَِٰخ ٠ٱل
5  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

6  ۡٗ رُۡصَُٖس
َ
رُۡصِٖ  َوأ

َ
ُٗ َوأ ميم الجمع  صاًل: بإتباعو ؛ و الالـ بكسر ۥُس

 واواً لفظية
َظدٞ  6

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َظدٞ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

 األولى بإسكاف النوف ةنُ  َٔ ۡن طَ  ةنُ  َٔ َطَن  8
٠ُٜنَ  11 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

12  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس وسط والقصر في بتسهيل الهمزة, مع الت ي
 األلف

14  َٰ َٰ ِ َٰ ٝاَوٱۡۡلَۡيَؾةَٓء  َوٱۡۡلَۡيَؾةَٓء إ  بتسهيل الهمزة الثانية َٰ
18  ٓۚ ََ ٚۡ َخَٖ ٍّٙ ٚٙ ّمِ ٍّٙ ۚٓ  ّمِ ََ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة واواً  تِ ٠يُ  يُۡدتِ  20
 العارض للسكوف وقفاً 

ِِٜ٘يَ  23 ۡد  بداؿ الهمزة واواً بإ ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘

َس  26
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  َس ةدَ  دَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
َخةُف  28

َ
ٓ أ َخةُف  إَِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ

رِيدُ  29
ُ
ٓ أ َ  إَِّنِ رِيدُ  إَِّنِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

32  ِٔ ۡص
َ
ٚۡ أ ِٚ : وغَلً  ِ٘ ِٔ ا۬٘ ِ٘   ۡص

ِٔ إِ : اثذداءً   ۡص

بكسر الهمزة, ونقل حركتها إلى الساكن 
الذي قبلها وىو النوف, مع حذؼ 
الهمزة, فيكوف النطق بنوف مكسورة 
وبعدىا جيم ساكنة, وإذا ابتدئ بلفظ 

 )أجل(, فُيبتدأ بهمزة مكسورة

32  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

33  ًٍ َٰ ٚۡ ِخَل ِ ّ٘ ٙٚ ِ ّ٘  ًٍ َٰ  بإخفاء النوف عند الخاء ِخَل
41 ِٚ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  د٠َۡهُ ٠۬ؐۡ دُ  ٠ِٚ٘دُ  دُۡدد٠َۡهُ  ۬ؐۡ دُۡد
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د٠َُك   41
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠َُك  ةيَ  يَد

ۡعِخ   42 عُ  لِٖصَّ  الحاء بضم ِخ  لِٖصَّ
ِِٜ٘يَ  43 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ثِۡل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ثِۡل
 ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة َوََل  ۦَوٱۡخَظ٠ۡنِ  َوٱۡخَظ٠ِۡن َوََل  44
 بضم الحاء َوٱۡۡلُُرو ُ  َوٱۡۡلُُرو َ  45
٠َ ذَ  45 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
ِن ٱۡظُسٗ 49

َ
نُ  َوأ

َ
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡظُسٗ َوأ

ِِتَ  52
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ ةيَ  يَأ

53  ُِ ٠ُل  ٠ُل َوَي ُِ  بحذؼ الواو َح

ٚ يَۡردَدٍّ  54 ٚ يَۡردَدِ  َ٘ ؛ األولى مكسورة والثانية ساكنة ,بدالين دۡ َ٘
 ول تخفى القلقلة

ِِت  54
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِت ةيَ  يَأ

َِِٜ٘ي ؐۡ 54 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  يُۡدتِيِٝ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  تِيِٝ ٠يُ  َِِٜ٘ي ٠ۡؐٱل
 بداؿ الهمزة واواً بإ د٠ُنَ ٠َويُ  َوُيۡدد٠ُنَ  55
ُزوّٗ  57 زُ  اُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ
ِِٜ٘يَ  57 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
ُزوّٗ  58 زُ  اُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ
ۡعَخۚٓ  62 عُ  ٱلصَّ  الحاء بضم َخۚٓ ٱلصَّ

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َس حَۡلِ  َۡلِۡئَس  62
 العارض للسكوف وقفاً 

ۡعَخۚٓ  63 عُ ٱ ٱلصَّ  الحاء بضم َخۚٓ لصَّ

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َس حَۡلِ  َۡلِۡئَس  63
 العارض للسكوف وقفاً 

ٍّٖۡخ  64 ۚٓ ُى ۡي٠ٌَُٖٕح َ٘  ٓۚ ۡي٠َُٖٕحٞ ٍّٖۡخ ۬ٙ   َ٘  بإخفاء التنوين عند ال ين ُى
64  َٰ َٰ ِ َٰ ٝاَوٱۡۡلَۡيَؾةَٓء  َوٱۡۡلَۡيَؾةَٓء إ  بتسهيل الهمزة الثانية َٰ
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67  ُٝ َ َُ َٰذِ  ۚۥٓ رَِشة  ۚۦٓ ِٝ رَِشةَل
بزيادة ألف بعد الالـ, وكسر التاء والهاء 

 مع صلتها بالياء؛ )بالجمع(

َس  68
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  َس ةدَ  دَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
َِٰب  69 َٰ  ٠نَ  ُٔ َوٱٕطٍّ  بحذؼ الهمزة, مع ضم الباء ٠نَ  جُ ـَوٱٕطٍّ

70  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ ۬ؐۡ إِشۡ  ي َٔ  ۬۬ َس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

72  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

72  ُٝ َٰ َوى
ۡ
أ َ٘ َ٘  َو ُٝ ةَو َٰ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوى

ُزََلنِ  75
ۡ
نِ يَة يَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ّلَُكَ

٠نَ  75 ُٓ ٠نَ ٠يُ  يُۡدٌَ ُٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ

78  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَۡلِ  َۡلِۡئَس  79
 العارض للسكوف وقفاً 

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَۡلِ  َۡلِۡئَس  80
 للسكوف وقفاً العارض 

٠ُٜنَ  81 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
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84  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠ُٛ  ُٛۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠ُٜنَ  88 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠مُ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

89  ُٗ ُٗ ٠َ يُ  (٘هةً ) يَُداِخُذُز وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بإبداؿ الهمزة واواً  اِخُذُز
 لموضع الثانيفي ا الجمع واواً لفظية

 تنوين بالضم دوف آءُ ٌََضزَ  آءٞ ٌََضزَ  95
95  ُٔ ِۡس ّ٘  ِٔ ِۡس  بكسر الالـ ّ٘
95  ٞ ََٰرة فٍّ ََٰرةُ  َْ فٍّ  تنوين بالضم دوف َْ
َهةمُ  95 َهةمِ  ـَ  بكسر الميم ـَ
ۡطَيةَٓء إِن 101

َ
ۡطَيةَٓء  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية نٝاأ

101  ۡٗ ُٗ ٠تَصُ  تَُصۡدُز وصاًل: بإتباع ميم و واواً؛  بإبداؿ الهمزة ۥُك
 الجمع واواً لفظية

106  ۡٗ ٚۡ َدۡيُِك ِ٘ ٙٚ ِ٘  ُٗ وصالً: بإتباع و ؛ بإخفاء النوف عند ال ين ۥَدۡيُِك
 ميم الجمع واواً لفظية

َٚ ٱ 107 ِي ٍَّ َّلٍّ َٚ ٱ ٱۡشَذَع ِي ؛ ول يخفى ضم وكسر الحاء ,بضم التاء ٍَّ عِ ٱۡشذُ َّلٍّ
 ىمزة الوصل عند البتداء فيها

108  ْ د٠ُا
ۡ
ْ ةيَ  يَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

ۡي  110 َٟ َٟيٍّ  حِ  َٔ َْ إدغاـ الياء التي و  ,ياءً  الهمزة إبداؿب حِ  َْ
 قبلها فيها

ۡيِ  110  رِ هِ ـ  ٱٕفٍّ  ٱٕفٍّ
بزيادة ألف بعد الطاء, وبعدىا ىمزة 
مكسورة بدؿ الياء, ول يخفى المد 

 المتصل

با 110 ۡيَ بعد الطاء, وىمزة مكسورة  بزيادة ألف َرباهِ َط   ـَ
 بدؿ الياء؛ ول يخفى المد المتصل

110  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف



 فرش الجزء السابع                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي جعفر المدني
 البيان

 ابن جماز ابن وردان
 

                                                                                                                 023      

 

 

110 ٗ ُٟ ُٗ يصِ  ِصۡبَذ ُٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥَذ
 الجمع واواً لفظية

ِِٜ٘يَ  112 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  يَ ِِٜ٘ ٠َّ٘  َّ٘
113  َٔ ُز

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُُكَ ةٍّٛ  ٍّٛأ

ۥ 115 ُٝ ثُ َنّذِ
ُ
ٓ أ َ  ٌَإَِّنِ ۥ ٌَإَِّنِ ُٝ ثُ َنّذِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َٛخ  116
َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َٛخ ٝاَٰء َءأ

 بين الهمزتين
نۡ  116

َ
ٓ أ ِٰ  َ نۡ  ِٰ

َ
 إلضافةوصاًل: بفتح ياء ا أ

117  ْ ِن ٱۡخُجُدوا
َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخُجُدوا

120  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 

 ( سورة األنعام 6) 
 

3  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

4 ِٟٗ تِي
ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 الجمع واواً لفظية

ِٟٗيَ  5 تِي
ۡ
ُٗ ةيَ  أ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 الجمع واواً لفظية
زُِءونَ  5 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
َٛة 6

ۡ
نَظد

َ
نظَ  َوأ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛةةَوأ

زِئَ  10 ٟۡ ِد ٱۡشُذ َِ دُ  َوَٕ َِ زِ  َوَٕ ٟۡ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم يَ ٱۡشُذ
زِئَ ٱشۡ  10 ٟۡ زِ  ُذ ٟۡ  بإبداؿ الهمزة ياءً  يَ ٱۡشُذ
زُِءونَ  10 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
٠ُٜنَ  12 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
13  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
14  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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ِمۡرُت  14
ُ
ٓ أ َ  إَِّنِ ِمۡرُت  إَِّنِ

ُ
 ياء اإلضافةوصاًل: بفتح  أ

َخةُف  15
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

٠َ ذَ  17 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
18  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

19  ۡٗ ٍُّٜس ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
ُٗ ـ۫ى  أ  ۥٍُّٜس

مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية
وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بين الهمزتين

 ظيةواواً لف
٠ُٜنَ  20 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

23  ۡٗ ُٟ ُٗ ٌِۡذجَذَ  ٌِۡذجَُذ وصاًل: بإتباع ميم و  بفتح التاء الثانية؛ ۥُٟ
 الجمع واواً لفظية

ْ يُ  25 ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠يُ  ۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
َب  27 ُب  َُٛسّذِ  بضم الباء َُٛسّذِ
 خيرةاأل بضم النوف َوَُٛس٠نُ  َوَُٛس٠نَ  27
ِِٜ٘يَ  27 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

35 ٗ ُٟ تَِي
ۡ
ُٗ ةَذذَ  َذَذأ ُٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتَِي

 الجمع واواً لفظية

ُ يََظإِ  39 ُ يََظإِ  ٱَّللٍّ ؛ أما وصاًل فال بإبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً:  ٱَّللٍّ
 إبداؿيوجد 

 ََيَۡهٖۡ  39
ۡ
ُٝ  ةيَظَ  ُٝ يََظأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ََيَۡهٖۡ

40  ۡٗ رََءۡحَذُس
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ  أ  ۥۡحَذُس

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
 الجمع واواً لفظية

شَ  42
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ةٓءِ شَ ثِۡۡۡلَة ةٓءِ ثِۡۡۡلَأ

َٜة 43 ُش
ۡ
َٜةةثَ  ثَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُش

َٜة 44  بتشديد التاء ةۡعَٜ َذذٍّ  َذَذۡع

46  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية
ٌٝ َدۡيُ  46 َٰ ٞ۬ٙ إَِل َٰٝ  بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيُ  إَِل
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تِيُسٗ 46
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِيُس

 الجمع واواً لفظية

47  
َ
ٗۡ أ َر۬ رََءۡحَذُس

َ
ُٗ  أ  ۥۡحَذُس

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
 الجمع واواً لفظية

٠ُٜنَ  54 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ۥ 54 ُٝ ٍّٛ

َ
٠رٞ  ٌَد ٍُ ٠رٞ إِ ٌَ  َد ٍُ ۥ َد ُٝ  بكسر الهمزة ٍّٛ

55  ُٔ َٔ  َشبِي  بفتح الالـ َشبِي
57  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
60  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
61  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
61  ُٗ َظَدُز

َ
ُٗ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ  بتسهيل الهمزة الثانية َظَدُز

62  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

جنَ  63
َ
َٜةأ َٰ جنَ  ى

َ
 بدؿ األلف )ياء لينية(,بياء ساكنة  َٜةَذـيۡ أ

 وبعدىا تاء مفتوحة

َس  65
ۡ
الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد بإبداؿ  َس ةثَ  ثَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱُٛلرۡ  ە  َبۡهِؼٍۗ  َبۡهٍؼٍۗ ٱُٛلرۡ  65
66  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ِۚۦٓ  68 ۬ٙ َظِديٍر َدۡيِه ِۚۦٓ  َظِدير   ن عند ال ينينو تبإخفاء ال َدۡيِه
 بإبداؿ الهمزة واواً  َخذۡ ٠يُ  ۡدَخذۡ يُ  70

َٜة   71 ِ َدى ٱاۡت ُٟ ۡ َدى ٱ: وغَلً  ٱل ُٟ ۡ َٜة  اٱل ِ   د
َٜة  يٱ :اثذداءً  ِ  ت

, ابتداًء:  وصاًل: بإبداؿ الهمزة ألفاً 
 كحفص

72  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
73  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
74  َّ َٰ َرى

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َّ  إَِّنِ َٰ َرى

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

80  ٓ٠ ضَّ دَُح 
َ
٠ِ   ّ ِ خ ضَّ دَُح 

َ
 , فتمد الواو مداً طبيعياً بتخفيف النوف خ
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80   ِٚ َٰ َدى َٞ  ِٚ َٰ َدى  ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة ۚۦٓ َٞ
 تنوينكسر التاء دوف ب َدَرَخَٰخِ  َدَرَخَٰخ   83

ٍّظَ  83  ةُٓء  إِنٍّ ن
ٍّظَ   ۬ؐۡ نٍّ ٝاةُٓء  ن
ٍّظَ   نٍّ وِ ةُٓء  ن

 إبدالها أو الثانية, الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

ٓ  َوَزَكرِيٍّة 85 بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ ول  ءَ َوَزَكرِيٍّة
 يخفى المد المتصل

٠ُٜنَ  92 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  (٘هةً ) يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠َٛة 94 ُٙ ٠َٛةيصِ  ِصۡبُذ ُٙ  بإبداؿ الهمزة ياءً  ُذ
٠نَ  95 ُٓ ٠نَ ٠دُ  دُۡدٌَ ُٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ

 ضمو  ,وكسر العين ,بألف بعد الجيم ُٔ َوَخَٰهِ  َٔ وََصهَ  96
 الالـ

96  َٔ ۡ ِٔ  ٱِلٍّ ۡ  بكسر الالـ األخيرة ٱِلٍّ
97  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
98  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
99  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
99  ْ ٍٍۗٝ ٱُٛلُرٓوا تََضَٰجِ ُ٘  ٍِٝۗ تََضَٰجِ ْ  ە  ُ٘  لساكنين بالضمتخلص من التقاء ا ٱُٛلُروا
٠ُٜنَ يُ  99 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
100  ْ ْ وََخرٍّ  وََخَر٠ُُا  بتشديد الراء ٠ُُا
101  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
102  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
103  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
109  ُ َُِ٘نٍّ ِلٍّ ٠ُٜنَ  ۬ؐۡ ۡد ِ٘ ُ  يُۡد ٠ُٜنَ ٠يُ  ۬ؐۡ َُِ٘نٍّ ٠ِلٍّ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
110  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠يُ  يُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

 
 



 فرش الجزء الثامن                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي جعفر المدني
 البيان

 ابن جماز ابن وردان
 

                                                                                                                 027      

 

 

 
 وفتح الباء ,بكسر القاؼ َُِجَلّٗ  ُرُجَلّٗ  111
ْ ِِلُ  111 ٠ُٜٓا ِ٘ ٠٠ُِِٜلُ  ۡد ِ٘ ْ  بإبداؿ الهمزة واواً  ا
٠ُٜنَ  113 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
114  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  لهاءبإسكاف ا َو

لٞ  114 زَنٍّ زَنلٞ  ُ٘ بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُ٘
 جلي

ُخ  115 َٙ ِ  (الجمع)ب بزيادة ألف بعد الميم ََكَِمَُٰخ  ََك
115  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
117  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ِِٜ٘يَ  118  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠مُ  ُمۡد
119  ْ ُز٠ُٖا

ۡ
ْ َُكُ ةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ٠ا

٠َّٖنَ  119 ُِؾ َ  ِلٍّ ٠َّٖنَ ِلٍّ  بفتح الياء ِؾ
121  ْ ُز٠ُٖا

ۡ
ْ ةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُا

ۡيذّٗ  122 ِ  ةَ٘ ّي  بكسر الياء مع التشديد ةذّٗ َ٘
124  َّٛۡؐ َٚ ِ٘ َٚ ٠َّۡؐٛ  ُٛۡدَتَٰ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  َتَٰ ٠ُٛ  ِ٘

ۚۥٓ  124 ُٝ َ َُ َٰذِ  رَِشة  ۚۦٓ ِٝ رَِشةَل
بزيادة ألف بعد الالـ, وكسر التاء والهاء 

 مع صلتها بالياء؛ )بالجمع(
 ؛ وترقيق الراء جليبكسر الراء ةصّٗ َظرِ  ةَظرَصّٗ  125
٠ُٜنَ  125 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
127  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

128  ۡٗ ُٞ ُٗ ََنۡ  ََيُۡشُ ُٞ : بإتباع ميم ووصالً بدؿ الياء؛  بالنوف ۥُشُ
 الجمع واواً لفظية

130  ۡٗ دُِس
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥدُِس

 الجمع واواً لفظية
133  

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ةيَظَ  يََظأ
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٠َ ذَ  136 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
 ؛ واإلخفاء جليبالتاء بدؿ الياء ُسٚدَ ِإَون  ِإَون يَُسٚ 139

ِ  ۡيَذحّٗ ٍّ٘  139 ّي بكسر الياء مع تشديدىا, وبتنوين الضم  َذحٞ ٍّ٘
 بدؿ تنوين الفتح

141  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بكسر الحاء َػةدِهۦِ  ظِ  َظَػةدِهۦِ   141

نِ  143
ۡ
أ ةنِ  ٱلؾٍّ ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  ٱلؾٍّ

 العارض للسكوف وقفاً 
 ضم الباء لهمزة, معبحذؼ ا ٠ِ  ـَججَّ  ٠ِ   ُٔ َّٛبِ  143
َدآَء إِذۡ  144 َٟ َدآَء  ُط َٟ  بتسهيل الهمزة الثانية ذۡ ٝاُط
ن 145

َ
ن يَُس٠نَ  أ

َ
 ؛ واإلخفاء جليبالتاء بدؿ الياء ُس٠نَ دَ  أ

ِ  ۡيَذحّٗ َ٘  145 ّي بكسر الياء مع تشديدىا, وبتنوين الضم  َذحٌ َ٘
 بدؿ تنوين الفتح

ِٚ ٱۡؽُفرٍّ  145 َٙ ُٚ  َذ َٙ  رٍّ ٱۡؽفِ  َذ

من التقاء الساكنين بالضم؛ ولو  تخلص 
كسر الطاء, وإذا ابتدأ بػ )اضطر( ابتدأ 
بضم ىمزة الوصل, ولم يعتد بكسر 

 الطاء, وذلك لعروض كسرتها
ۥ 147 ُٝ ُش

ۡ
ۥةثَ  ثَأ ُٝ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُش

َٜة   148 َش
ۡ
َٜة  ةثَ  ثَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َش

٠ُٜنَ  150 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  اواً بإبداؿ الهمزة و  ِ٘
ُرونَ  152 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
٠ُٜنَ  154 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

158 
ۡؐ ُٗ ُٟ تَِي

ۡ
ِِتَ  دَأ

ۡ
يَأ

 (اثلَلزح)
ُٗ ؐۡةدَ  ُٟ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ ةيَ  تَِي

161  َٰ َٰ ِ ٓ إ َ  َرّ ِ َٰ  َرّ ِ َٰ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إ
ِ  ةّٗٙ رِيَ  161  مع تشديدىاوكسر الياء  ,بفتح القاؼ ةّٗٙ َرّي
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, ول يخفى ياء اإلضافة بإسكافمطلقًا:  َوََمَۡيةٓيۡ  َوََمَۡيةيَ  162
 المد الالـز في األلف

ةِِت  162 َٙ ةِِتَ  َوَم َٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوَم

َٛة   163
َ
َٛة َوخ

َ
مطلقًا: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على  َوخ

 حسب مذىبوالمنفصل, أي بالقصر 
164  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
165  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

 

 ( سورة األعراف 7) 
 

ٙٓٓع  1 ٓ  ٓع  ٙٓ  ـٕٓ   ا   ال
 األربعة؛ بالسكت على الحروؼ المقطعة

ويلـز ذلك عدـ إدغاـ ميم )الالـ( في 
 الميم

ِِٜ٘يَ  2 ۡد ُٙ ُٙ  لِٖۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠لِٖۡ
ُرونَ دَذَ  3 ُرونَ  ٍّْ ٍّْ  بتشديد الذاؿ دَذٍّ
َٜة 4 ُش

ۡ
َٜةةثَ  ثَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُش

َٜةٓ  5 ُش
ۡ
َٜةةثَ  ثَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُش

ۡخ  9 ٍٍّ ٚۡ َخ َ٘ ٚٙ َو َ٘ ۡخ  َو ٍٍّ  بإخفاء النوف عند الخاء َخ
11  ْ حِ ٱۡشُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ حُ  لِٖۡ َٓ ِ ه َل  َٙ ْ  لِٖۡ  بضم التاء ٱۡشُضُدوا

17  ِ٘ ٗۡ َو ٚٙ ٚۡ َخٍِِٖٟۡ ِ٘ ُٗ  َو ووصالً: بإتباع ؛ بإخفاء النوف عند الخاء ۥَخٍِِٖٟۡ
 ميم الجمع واواً لفظية

ة 19 َٙ ةحطِ  ِطۡئُذ َٙ  بإبداؿ الهمزة ياءً  ُذ
 بفتح السين َوِۡلَةَس  َوِۡلَةُس  26
٠ُٜنَ  27 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ُمرُ  28

ۡ
 اً بإبداؿ الهمزة ألف ُمرُ ةيَ  يَأ

٠ل٠ُنَ  28 ُِ َت
َ
ۡعَظةٓءِ  خ ٍَ ۡعَظةٓءِ   ثِٕۡۡ ٍَ ٠ل٠ُنَ حَ ثِٕۡۡ ُِ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة َذ

ٗۡ صَ  34 ُٟ َصُٖ
َ
ُٗ ٝاةَٓء صَ  ةَٓء أ ُٟ  ۥَصُٖ

وصاًل: بإتباع ميم بتسهيل الهمزة الثانية؛ و 
 الجمع واواً لفظية
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ِخُرونَ  34
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِخُرونَ ةيَۡصذَ  يَۡصَذأ

35  ۡٗ ٍُّٜس دَِح
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ٍُّٜس  ۥدَِح

وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بإبداؿ الهمزة ألفاً 
 الجمع واواً لفظية

٠ََّٖٛة 38 َؽ
َ
ُدََلٓءِ أ ٠ََّٖٛةيَ َهَُٰدََلٓءِ  َه   بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة َؾ

43   
ّٔ ٚۡ ِى ِ ّ٘ ٙٚ ِ ّ٘   

ّٔ   ينبإخفاء النوف عند ال ِى
 بإبداؿ الهمزة واواً  ّذُِنب ٠َ مُ  ُمَدّذُِنب  44
َٜحُ  44 ٍّٕۡه ن 

َ
نٍّ  أ

َ
َٜحَ  أ  مع التشديد نوف )أف(,بفتح  َٕۡه

َٜحُ  44 َٜحَ  ٍّٕۡه  التاءبفتح  َٕۡه
ۡغَدَٰتِ  47

َ
ةَٓء أ َِ ةَٓء  دِٖۡ َِ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡغَدَٰتِ ٝادِٖۡ

49  ْ ْ  ە  ثِرَۡۡحَحِ   ثِرَۡۡحٍَح  ٱۡدُخ٠ُٖا  كنين بالضمتخلص من التقاء السا  ٱۡدُخ٠ُٖا
وۡ  50

َ
ةٓءِ أ َٙ ۡ ةٓءِ  ٱل َٙ ۡ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٠ۡ يَ ٱل

52 ٗ ُٟ ُٗ يصِ  ِصۡبَجَٰ ُٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥَجَٰ
 الجمع واواً لفظية

٠ُٜنَ يُ  52 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

53 
ۚۥٓ ؐۡ ُٝ وِيَٖ

ۡ
ِِت  دَأ

ۡ
 ۬ؐۡ يَأ
ۥ ُٝ وِيُٖ

ۡ
ۚۥٓ ؐۡةدَ  دَأ ُٝ ۥة۬ؐۡ دَ  ِِت ةيَ  وِيَٖ ُٝ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِيُٖ

57  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
با 57 ُ  بُۡشَ ب ن  الشينالنوف بدؿ الباء, مع ضم ب اُشَ
ُرونَ  57 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ

 ََل َُيُۡرجُ  58
  ََل َُيُۡرجُ 

 ََل َُيُۡرجُ  جُ رِ ََل ُُيۡ 
األوؿ: بضم الياء ابن ورداف: بوجهين, 

؛ والوجو ؛ وترقيق الراء جليوكسر الراء
 اآلخر لو كحفص

 بفتح الكاؼ اۚٓ دّٗ َٛسَ  اۚٓ َِٛسدّٗ  58
ۥٓ  59 ٍٝ َدۡيُهُ َٰ َٰٝ ۬ٙ إَِل ِ َدۡيِ  إَِل  ال ين عند نينو تال بإخفاء ۦه

ۥٓ  59 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ ؛ بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦه
 وترقيق الراء جلي
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59  ٓ َ  إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ
ۥٓۚٓ  65 ٍٝ َدۡيُهُ َٰ َٰٝ ۬ٙ إَِل ِ َدۡيِ  إَِل  ال ين عند نينو تال بإخفاء ۚۦٓ ه

ۥٓۚٓ  65 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ ؛ بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۚۦٓ ه
 وترقيق الراء جلي

 الخالصة بالصاد ثَۡػَفحّٗ   َفحّٗ  ثَػۡ   69
َٜة 70 ِصۡبتَ

َ
صِ  أ

َ
َٜةيأ  لهمزة ياءً بإبداؿ ا تَ

َٜة 70 ِ د
ۡ
َٜةةٌَ  ٌَأ ِ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د

ِِٜ٘يَ  72  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠مُ  ُمۡد
ٍٝ َدۡيُهُۥ 73 َٰ َٰٝ ۬ٙ إَِل ِ َدۡيِ  إَِل  ال ين عند نينو تال بإخفاء ۦه

ِ َدۡيِ  َدۡيُهُۥ 73 ؛ بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦه
 وترقيق الراء جلي

73 
 ۡٔ ُز

ۡ
 ۬ؐۡ دَأ

 ۡٗ ُخَذُز
ۡ
ُٗ َذَية ۬ؐۡ ُُكۡ دَة َذَيأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُخَذُز

 الجمع واواً لفظية

٠ُٜنَ  75 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠مُ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

َٜة 77 ِ ُِط ٱاۡت  َحََٰطَٰٖ
ُِط ٱ :وغَلً  َٜةوَحََٰطَٰٖ ِ  د

َٜةيٱ :اثذداءً  ِ  ت
, ابتداًء:  بإبداؿ الهمزة واواً وصاًل: 

 كحفص

د٠ُنَ  80
ۡ
دَد
َ
دَ  خ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ ةخ

81  َ د٠ُنَ َُ
ۡ
َ  د  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ ةَُ

ٍٝ َدۡيُهُۥ 85 َٰ َٰٝ ۬ٙ إَِل ِ َدۡيِ  إَِل  ال ين عند نينو تال بإخفاء ۦه

ِ َدۡيِ  َدۡيُهُۥ 85 ؛ بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦه
 وترقيق الراء جلي

ِِٜ٘يَ َّ٘  85  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  ۡد
ْ يُ  87 ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠يُ  ۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
87  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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َشةٓءِ  94

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َشةٓءِ ةثِۡۡۡلَ  ثِۡۡۡلَأ

َٜة 96 َذۡع ٍَ ذٍّ  َٕ ٍَ َٜةَٕ  بتشديد التاء ۡع

97 ٗ ُٟ تَِي
ۡ
َٜة ۬ؐۡ يَأ ُش

ۡ
ُٗ ةيَ  ثَأ ُٟ وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٜةشُ ة۬ؐۡ ثَ  ۥتَِي

 الجمع واواً لفظية
98  َٚ ِ٘

َ
َو أ

َ
وۡ  أ

َ
َٚ  أ ِ٘

َ
 بإسكاف الواو أ

98 ٗ ُٟ تَِي
ۡ
َٜة ۬ؐۡ يَأ ُش

ۡ
ُٗ ةيَ  ثَأ ُٟ َٜةة۬ؐۡ ثَ  ۥتَِي وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُش

 الجمع واواً لفظية
99  ُٚ َ٘ ۡ ُٚ ةيَ  يَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َ٘

100 ٗ ُٟ َغۡجَجَٰ
َ
ُٗ وَ نََظةُٓء  نََظةُٓء أ ُٟ بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة؛  ۥَغۡجَجَٰ

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةو 
101  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠ِِلُ  ِِلُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ُٗ يصِ  ِصۡبُذُسٗ 105 ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥُذُس
 الجمع واواً لفظية

ِِعَ  105 ِِع  َ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َ٘

105  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َخ يصِ  ِصۡبَخ  106
 العارض للسكوف وقفاً 

تِ  106
ۡ
المد  ؛ ول يخفىألفاً بإبداؿ الهمزة  تِ ٌَة ٌَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
ُمُرونَ  110

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُرونَ دَة دَأ

111  ۡٝ رِۡص
َ
رِۡصِٝ  أ

َ
رِۡصِٝ  أ

َ
؛ ابن بكسر الهاء دوف صلةابن ورداف:  ۦأ

 صلةال معبكسر الهاء جماز: 
د٠ُكَ  112

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُكَ ةيَ  يَد

117  ًُ َِ  لقاؼوتشديد ا ,بفتح الالـ ًُ ٍِّ دََٖ  دَٖۡ
٠نَ  117 ُٓ ٌِ

ۡ
٠نَ ةيَ  يَأ ُٓ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ٌِ
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ُٜذٗ 123 َ٘ ۥ ۬۬ ءَ  ٌِرَۡن٠ۡنُ  ٌِرَۡن٠ُۡن َءا ُٗ ُٜذ َ٘  ا
بتسهيل الهمزة , و بزيادة ىمزة استفهاـ

وصاًل: بإتباع ميم دوف إدخاؿ؛ و  الثانية
 الجمع واواً لفظية

124   ً َٰ ٚۡ ِخَل ِ ّ٘ ٙٚ ِ ّ٘   ً َٰ  خاءبإخفاء النوف عند ال ِخَل

127  ُٔ ِ ّذ َِ ُٜ َٜ  َش  تخفيفو  ,وإسكاف القاؼ ,بفتح النوف ُٔ ذُ ِۡ َش
 مع ضمها؛ ول تخفى القلقلةالتاء 

َٜة 129 دَِح
ۡ
َٜةةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دَِح

129  ٓۚ َٜة َٜةۚٓ يصِ  ِصۡبتَ  بإبداؿ الهمزة ياءً  تَ
َٜة 132 ِ د

ۡ
َٜةةدَ  دَأ ِ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د

132  ُٙ ِ ِِٜ٘يَ ث ُٙ  ۡد ِ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ث
ََِ٘نٍّ  134  بإبداؿ الهمزة واواً  ََِ٘نٍّ ٠َۡلُ  َۡلُۡد

134  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

137  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

138  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

140  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بحذؼ األلف األولى َووََنۡدَٛة َوَنََٰنۡدَٛة 142
ِٚ ٱُٛلرۡ  143 ُٚ  َوَلَِٰس  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱُٛلرۡ  َوَلَِٰس

َٛة   143
َ
َٛةوَ  َوخ

َ
مطلقًا: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على  خ

 المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو
ِِٜ٘يَ  143 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
 (باإلفرادبحذؼ األلف الثانية؛ ) ثِرَِصََِٰٖ   ثِرَِصََٰلَِٰ   144
ُمۡر ؐۡ 145

ۡ
ْ  َوأ ُخُذوا

ۡ
ْ يَة ُمۡر َؐۡوا يَأ  اً بإبداؿ الهمزة ألف ُخُذوا

ْ يُ  146 ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠يُ  ۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ة 150 َٙ ةثِح ثِۡئَص َٙ  بإبداؿ الهمزة ياءً  َص
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 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َبۡهِدَي   َبۡهِدٓي   150

ِس  150
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِس اثِرَ  ثَِرأ

 العارض للسكوف وقفاً 

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َخ يطِ  ِطۡبَخ  155
 العارض للسكوف وقفاً 

َٛخ  155
َ
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة َٛخ وَ تََظةُٓء   تََظةُٓء  أ

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َنَذاِبَ  َنَذاِبٓ  156
٠ُٜنَ  َوُيۡدد٠َُن ؐۡ 156 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  د٠َُن ٠َۡؐويُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

157 ُٗٞ ُمُر
ۡ
ُٗ ُمرُ ةيَ  يَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُٞ

 الجمع واواً لفظية
158  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

161  ۡٗ ُٗ حطِ  ِطۡئُذ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥُذ
 الجمع واواً لفظية

ۡيٍِرۡ  161 ٍَ تَّ  جٍّ ؛ اء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الفاءتب رۡ ۡي
 اء جليوتفخيم الر 

ۚٓ َٰٔـَخِفيٓ  161 ۡٗ ۚۥٓ ذُ َٰٔـَخِفيٓ  ذُِس ُٗ وصاًل: بإتباع ميم الجمع بضم التاء؛ و  ُس
 واواً لفظية

 بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيَ  ۬ٙ ٠ََُۡلّٗ  ٠ًََُۡل َدۡيَ  162

163  ۡٗ ِٟ تِي
ۡ
ُٗ ةدَ  (٘هةً ) دَأ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 الجمع واواً لفظية
ۡهِذَرةً  164 ۡهِذَرةٌ  َ٘  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َ٘

ِ  يۢ َِٔب  165 مع وبعدىا ياء ساكنة مدية,  ,بكسر الباء يۢـ ث
 ةهمز ال حذؼ

 ول إبداؿخاء؛ بإخفاء التنوين عند ال يَ  َِٔذَِٰس  َُِرَدةّٗ۬ٙ يَ  َُِِٔرَدةً َذَِٰس  166
 للهمزة

169 
ُخُذوَن ؐۡ

ۡ
ٗۡ ؐۡ يَأ دِِٟ

ۡ
 يَأ
ُخذُ 

ۡ
ۚٓ يَأ  وهُ

ُٗ ةيَ  ُخُذوَن ؐۡةيَ  ۬ؐۡ  ۥدِِٟ
ۚٓ يَة  ُخُذوهُ

؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً 
 الجمع واواً لفظية
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 بإبداؿ الهمزة واواً  َخذۡ ٠يُ  ۡدَخذۡ يُ  169

172  ۡٗ ُٟ َٰ  ُذّرِيٍَّذ ۥِٟ ذِ ـُذّرِحٍّ ُٗ 
 بكسر التاء والهاء, وزيادة ألف بعد الياء

؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع (بالجمع)
 واواً لفظية

َٜة 176  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةحطِ  ِطۡئ
176  َٰ َٟر  زٍّ َّ يَٖۡ ِ َٰ  ل ۡرۚٓ َز َٟ َّ يَٖۡ ِ  بإظهار الثاء عند الذاؿ ل
٠َ ذَ  178 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
َٛة 179

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛةاَذرَ  َذَرخ

181  ٓ َٜة ِۡ ٚۡ َخَٖ ٍّٙ ٚٙ َوِم ٍّٙ َٜة َوِم ِۡ  خاءبإخفاء النوف عند ال َخَٖ
٠ُٜنَ  185 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

186  ۡٗ ُٞ ُٗ َٛ وَ  َوَيَذُر ُٞ  ۥَذُر
وصاًل: بإتباع ميم بدؿ الياء؛ و  بالنوف

 الجمع واواً لفظية

187  ۡٗ تِيُس
ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِيُس

 الجمع واواً لفظية

ۚٓ إِنۡ  188 ٠ُٓء  ٱلصَّ
 ٓۚ ٠ُٓء  ۬ؐۡ نۡ ٝا ٱلصَّ

 ٓۚ ٠ُٓء  نۡ وِ ٱلصَّ
 إبدالها أو الثانية, الهمزة بتسهيل: وجهاف

 مكسورة واواً 

٠ُٜنَ يُ  188 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
189  ٍّٗ ٙ ةَۡحًَۡل َخٍِي ٍّٗ  َۡحَۡلّٗ  ن عند الخاءينو تبإخفاء ال ةَخٍِي

190  ٓ ََك  َكّٗ َِشۡ  ءَ َُشَ

وتنوين  ,وإسكاف الراء ,بكسر الشين
الفتح, مع حذؼ األلف الكاؼ ب

, ول يخفى والهمزة؛ ويقف بمد العوض
 , واإلخفاء جليترقيق الراء

 بضم الطاء َحۡجُفُظ٠نَ  َحۡجِفُظ٠نَ  195
195  ْ ِٔ ٱۡدُن٠ا ُُ  ُٔ ُُ  ْ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُن٠ا
 ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة ۦِْيُدونِ  ِْيُدونِ  195
196  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  إسكاف الهاءب َو
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ُمرۡ  199
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمرۡ اوَ  َوأ

202  ۡٗ ُٟ وَج دَّ ُٙ ُٗ ِٙ يُ  َح ُٟ وَج  ۥدَّ
ووصاًل: األولى؛  وكسر الميم ,بضم الياء

 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

دِِٟٗ 203
ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ِٟ ِ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥد

 الجمع واواً لفظية
٠ُٜنَ يُ  203 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 بإبداؿ الهمزة ياءً  يَ ُُرِ  ُُرِئَ  204

 
 ( سورة األنفال 8) 

 
ِِٜ٘يَ  1 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
٠ُٜنَ  2 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠ُٜنَ  4 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
5  ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  يَ ُٜ ٱل ۡ ُٜ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  يَ ِ٘
 بفتح الداؿ ذِيَ ُمۡردَ  ُمۡردِذِيَ  9
11  ُٗ يُس ُٗ  ُحَيّظِ  وتخفيف الشين ,بإسكاف ال ين ُحۡيِظيُس
 بضم العين َت ٱلرَّنُ  ٱلرَّۡنَت  12

ِ ۬ؐۡ  ح  يَ ذِ  َوبِۡئَس ۬ؐۡ  ٌَِبح   16 ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 في )وبيس( قفاً العارض للسكوف و 

16  ُٝ َٰ َوى
ۡ
أ َ٘ َ٘  َو ُٝ ةَو َٰ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوى

17  ُٜ ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  يَ ٱل ۡ ُٜ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  يَ ِ٘

18  ُٚ ِ ؛ النوف وتنوين ,وتشديد الهاء ,فتح الواوب ٚٞ ِّٞ ُم٠َ  ُم٠ٞ
 واإلخفاء جلي

ۡيدِ  18 ۡيدَ  َْ  بفتح الداؿ َْ
٠َ ذَ  19 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
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19  ۡٗ ُٜ ۬ؐۡ  ٌَِبُذُس ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٗ يَ ذِ  يَ ٱل ُٙ ۬ؐۡ  ۥُذُس ۡ ُٜ ٠ٱل ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة ياءً  يَ ِ٘
 الجمع واواً لفظية

32  َٙ وِ ٱلصٍّ
َ
َٙ  ةٓءِ أ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٠ِ يَ ةٓءِ ٱلصٍّ

َٜة 32 ِ وِ ٱاۡت
َ
وِ ٱ: وغَلً  أ

َ
َٜةيأ ِ   ت
َٜة  يٱ :اثذداءً  ِ  ت

, ابتداًء:  ياءً الهمزة وصاًل: بإبداؿ 
 كحفص
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بياءين مخففتين األولى مكسورة والثانية  يَ َظـِۧ  َ ٍّ  42
 مفتوحة

 بإبداؿ الهمزة ياءً  حّٗ يَ ذِ  ٌَِبحّٗ  45
 بإبداؿ الهمزة ياءً  ةٓءَ يَ َورِ  ةٓءَ َورِاَ  47
 بإبداؿ الهمزة ياءً  ٱٍَِٕۡيَذةنِ  ٱٍَِٕۡبَذةنِ  48
َرىَٰ ؐۡ 48

َ
ٓ أ ٓ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
َ  أ َرىَٰ ؐۡ إَِّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إَِّنِ

َ
 (فيهما)وصاًل: بفتح ياء اإلضافة  أ

َرٌض َىرٍّ  49 َرٞض۬ٙ ٍّ٘  بإخفاء التنوين عند ال ين َىرٍّ  ٍّ٘

بِ  52
ۡ
َدأ َدا َْ ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  بِ َْ

 العارض للسكوف وقفاً 

بِ  54
ۡ
َدأ َدا َْ فى المد ؛ ول يخبإبداؿ الهمزة ألفاً  بِ َْ

 العارض للسكوف وقفاً 
٠ُٜنَ  55 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

57  ۡٗ ُٟ ٍَ ٚۡ َخٖۡ ٍّ٘ ٙٚ ٍّ٘  ُٗ ُٟ ٍَ ووصالً: بإتباع ؛ خاءبإخفاء النوف عند ال ۥَخٖۡ
 ميم الجمع واواً لفظية

 خاءبإخفاء التنوين عند ال ِخَيةَٛحّٗ  ٠َُۡم ۬ٙ ٠ٍَُۡم ِخَيةَٛحّٗ  58
62  ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ِٜيَ َوبِۡل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َوبِۡل
ِِٜ٘يَ  64 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ِِٜ٘يَ  65 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

65 
ُِٜسٗ  ّ٘ ِإَون يَُسٚ 

ِةْاَحٞ  ْ دَ ِإَون  ّ٘ ِة ّ٘ ۥ  ُٗ ُِٜس ّ٘ ؛ ؛ واإلخفاء جليبدؿ الياء بالتاء (كن)ي حٞ يَ ُسٚ 
 صاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةوو 

ِةْاَحٞ  ِ٘ةْاَتَۡيِ  ؐۡ 65 ّ٘  ْ ْ  تَۡيِ  ؐۡيَ ِ٘ة ِة  بإبداؿ الهمزة ياءً  حٞ يَ ّ٘

 َٚ َٰٔـٱٕۡ  َٚ ٰـَ ـ٘ٱَٕ  َٚ َٰٔـٱٕۡ  66

بحذؼ الهمزة ونقل حركتها ابن ورداف: 
, ويجوز لو للساكن الذي قبلها وىو الالـ

حاؿ البتداء أف يبتدئ بهمزة الوصل أو 
 لالـبا
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66  ٍّٗ ۚٓ َؽۡه  ةَءۚٓ ٍهَ ُؽ  ة
, وفتح العين وألف بعدىا, بضم الضاد

من غير تنوين, ول  ثم ىمزة مفتوحة
 يخفى المد الواجب المتصل

66 
ُِٜسٗ  ّ٘ ٌَإِن يَُسٚ 

ِةْاَحٞ  ْ دَ ٌَإِن  ّ٘ ِة ّ٘ ۥ  ُٗ ُِٜس ّ٘ ؛ ؛ واإلخفاء جليبدؿ الياء بالتاء (كن)ي حٞ يَ ُسٚ 
 ظيةووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لف

ِةْاَحٞ  66 ِ٘ةْاَتَۡيِ   ّؐۡ٘    ْ ِة ِ٘ةْيَتَۡيِ   ؐۡحٞ يَ ّ٘  بإبداؿ الهمزة ياءً   
ۥٓ  67 ن يَُس٠َن ََلُ

َ
ن  أ

َ
 ؛ واإلخفاء جليبالتاء بدؿ الياء ُس٠َن ََلُۥدَ أ

ىَٰ  67 ۡسَ
َ
  أ

ُ
 بضم الهمزة, وفتح السين, وبعدىا ألفاً  َرىَٰ َصَٰ أ

68  ۡٗ َخۡذُت
َ
َخذتَّ  أ

َ
ۥأ تاء؛ ووصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في ال ُٗ

 ميم الجمع واواً لفظية
ى   70 ۡسَ

َ
  ٱِۡل

ُ
 بضم الهمزة, وفتح السين, وبعدىا ألفاً  َرىَٰ َصَٰ ٱِۡل

ٗۡ يُ  70 ُٗ ٠يُ  ۡددُِس ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة واواً  ۥدُِس
 الجمع واواً لفظية

٠ُٜنَ  74 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 

 رة التوبة( سو  9) 
 

٠َ ذَ  3 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
ۚۥٓ  6 ُٝ َٜ َ٘

ۡ
أ ۚۥٓ ةَ٘  َ٘ ُٝ َٜ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َ٘

َبَٰ  8
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َبَٰ َودَة َودَد

10  ٍٚ ِ٘ ٍٚ ٠مُ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

حَ  12 ٍّٙ ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
حَ ۫ى أ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ٍّٙ

 بين الهمزتين
دۡ  13  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  ِِٜ٘يَ َّ٘
ِِٜ٘يَ  14 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
ِِٜ٘يَ ال 16 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ُٙ ال ُٙ
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ةيَحَ  19 َِ ةيَحَ  ِش َِ  ِش
ةيْ شُ  ةيَحَ  حَ َِ َِ  ِش

بضم  بوجهين, األوؿ:ابن ورداف: 
ةشُ السين, وحذؼ الياء ) (؛ والوجو ةَ َِ

 : كحفصالثاني

ةَرةَ  19 َٙ ةَرةَ  وَِن َٙ  وَِن
ْ وَخَ  ة ةَرةَ  َرةَ َٙ َٙ  وَِن

بفتح العين,  بوجهين, األوؿ:ابن ورداف: 
َرةَ وَخَ وحذؼ األلف ) (؛ والوجو الثاني: َٙ

 كحفص
21  ٌٗ ِِي َّ٘٢١  َٚ ِي ِۡ ۬ٗٞٙ َذَٰ ِِي َّ٘ ٢١  َٚ ِي ِۡ  بإخفاء التنوين عند الخاء َذَٰ
ۡوِِلَةَٓء إِنِ  23

َ
ۡوِِلَةَٓء  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية نِ ٝاأ

ِِتَ  24
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ يَة يَأ

ِِٜ٘يَ ال 26 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ُٙ ال ُٙ

28  ۡٗ ُذ ٍۡ ُٗ نٙ ِإَو ِإَوۡن ِخ ُذ ٍۡ ف عند الخاء؛ ووصالً: بإتباع نو بإخفاء ال ۥِخ
 ميم الجمع واواً لفظية

ۚٓ إِنٍّ  28 ۚٓ  َطةَٓء  همزة الثانيةبتسهيل ال نٍّ ٝاَطةَٓء
٠ُٜنَ  29 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 تنوين بضم الراء دوف ُنَزيۡرُ  ُنَزيۡرٌ  30
ـ٠نَ يَُظَٰ  ٠نَ  ُٔ يَُظَِٰه  30  وحذؼ الهمزة ,بضم الهاء ُٟ
٠نَ  30 ُٓ ٠نَ ٠يُ  يُۡدٌَ ُٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ
ْ  ُٔ ُحۡفِف  32 ٍُ  ٠ا ْ ُحۡف  بضم الفاء, وحذؼ الهمزة ٠ا
َب  32

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َب ةَويَ  َوَيد

ُز٠ُٖنَ  34
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ َِلَة َِلَأ

َٜة َنَشَ  36 َٜةٓ ۡنَشَ  ٱۡث بإسكاف العين, مع المد الالـز المشبع  ٱۡث
 في األلف للتقاء الساكنين

ءُ  37 ـ الياء التي قبلها ادغإبإبداؿ الهمزة ياًء و  ٱٕجٍِِّسَّ  ٱٕجٍِِّسٓ
 مضمومة يها ليصير النطق بياء مشددةف

37  َّٔ َّٔ  يَُؾ  وكسر الضاد ,بفتح الياء يَِؾ
٠َُاِط  37 ْ  ُٔ ِّلِ ـُ  ٠ا ٠َُا ْ ِّلِ  بضم الطاء, وحذؼ الهمزة ٠ا
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37   ۡٗ ِِٟ ۡنَمَٰٖ
َ
ُٗ وَ ُش٠ُٓء  ُش٠ُٓء أ ِِٟ بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة؛  ۥ  ۡنَمَٰٖ

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةو 

39  ۡٗ ُك ة َدۡيَ ً٘ ٠َُۡ  ّ٘ٗ ُٗ  ٙة٠َُۡ ُك وصاًل: بإتباع ؛ و بإخفاء التنوين عند ال ين ۥَدۡيَ
 ميم الجمع واواً لفظية

َّ  ٔۡ يَۡصَت  44 َّ ٰـَ  يَۡصذَ  ِذُٛ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِذُٛ
٠ُٜنَ  44 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
َّ  ٔۡ يَۡصَت  45 َّ ٰـَ  يَۡصذَ  ِذُٛ  همزة ألفاً بإبداؿ ال ِذُٛ
٠ُٜنَ  45 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

٠ُل ٱاَۡذن 49 ُِ ٠ُل ٱ :وغَلً  َح ُِ  َذنوَح
 َذنيٱ :اثذداءً 

, ابتداًء:  بإبداؿ الهمزة واواً وصاًل: 
 كحفص

ٗۡ  تَصُ  50 ُٞ ُٗ تَُص٠ ۡد وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بإبداؿ الهمزة واواً  ۥ  ُٞ
 الجمع واواً لفظية

51  ُٜ ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٠نَ ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
د٠ُنَ  54

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ ةيَ  يَد

َٜة 59 َٜة٠َشيُ  َشُيۡددِح  بإبداؿ الهمزة واواً  دِح
حِ  60 ٍَ ٍّٕ َد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ حِ ٠َ َوٱل ٍَ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٍّٕ

61 
 ۬ؐۡ(٘هةً ) ۡدُذونَ يُ 
ُٚ ؐۡيُ  ِ٘ ُٚ ؐۡ ۡد ِ٘  َوُيۡد

ِِٜ٘يَ  ۡد ُٙ  لِٖۡ

ُٚ ٠ۡؐيُ  ۬ؐۡ نَ ُذو٠يُ  ُٚ ٠َۡؐويُ  ِ٘ ِ٘ 
 ُٙ  ِِٜ٘يَ ٠لِٖۡ

 بإبداؿ الهمزة واواً 

ِِٜ٘يَ  62  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠مُ  ُمۡد
64  ِٔ ُُ  ْ زُِءٓوا ٟۡ ِٔ  ٱۡشَذ ُُ  ْ ُزوا ٟۡ  بضم الزاي, وحذؼ الهمزة ٱۡشَذ
زُِءونَ  65 ٟۡ زُ  تَۡصَذ ٟۡ  بضم الزاي, وحذؼ الهمزة ونَ تَۡصَذ
66  ًُ ۡه ًَ حُ  جٍّ  وفتح الفاء بدؿ النوف, مضمومةبياء  ۡه
ۡب  66 ۡب  ُجَهّذِ  فتح الذاؿو  بدؿ النوف, بتاء مضمومة ُتَهذٍّ
َۢة 66 ٍَ ِ ةٓن ُۢة ـَ ٍَ ِ ةٓن  بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح ـَ
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ُمُرونَ  67
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُرونَ يَة يَأ

70  ۡٗ دِِٟ
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ِٟ ِ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥد

 جمع واواً لفظيةال
َِٰخ   70 ۡددٍََِك ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ َِٰخ  ٠َوٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  دٍََِك

71 
٠َُٜن ؐۡ ِ٘ ۡد ُٙ ۡ  َوٱل
َِ٘جَُٰخ ؐۡ ۡد ُٙ ۡ  َوٱل

 َوُيۡدد٠ُنَ 

 ُٙ ۡ ٠َُٜن ٠َۡؐوٱل ِ٘  ُٙ ۡ  َِ٘جَُٰخ ٠َۡؐوٱل
 د٠ُنَ ٠َويُ 

 بإبداؿ الهمزة واواً 

ُمُرونَ  71
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُرونَ يَة يَأ

72 
 ُٙ ۡ َِِٜ٘ي ؐۡٱل  ۡد

َِ٘جَٰخِ  ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ ُٙ  َِِٜ٘ي ٠ۡؐٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَٰخِ ٠َوٱل

73  ۡٗ ُٟ َٰ َوى
ۡ
أ َ٘ َ٘  َو ُٗ ةَو ُٟ َٰ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥَوى

 الجمع واواً لفظية

ِ  َوبِۡئَس  73 بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

79  ُٙ ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َذ٠ُٛكَ ٰـَ  ٌَۡۡشذَ  َذ٠ُٛكَ  ٔۡ ٌَۡۡشَت  83
ا   83 ِِعَ َنُدوًّ ا   َ٘ ِِع َنُدوًّ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َ٘
َّ  ٔۡ ٱۡشَت  86 َّ ٰـَ  ٱۡشذَ  َذَٛ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َذَٛ
 لهمزة واواً بإبداؿ ا َذنَ ٠ِِلُ  ِِلُۡدَذنَ  90
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َّ  ٔۡ يَۡصَت  93 َّ ٰـَ  يَۡصذَ  ِذ٠َُٛٛ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِذ٠َُٛٛ
94  َٚ ِ٘ َٚ ٠َّٛ  َّٛۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

وَ  95
ۡ
أ َ٘ ٗۡ َو ُٟ َٰ ة ى َ٘ ُٗ وَ َو ُٟ َٰ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥى

 الجمع واواً لفظية
99  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

103  َّ دَ َٰ  َغ٠ََٰٖ ِ َغََٖن كسر بإثبات واو مفتوحة قبل األلف, و  َّ د
 ؛ )بالجمع(التاء

ُخذُ  104
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخذُ ةَويَ  َوَيأ

٠َُٜن   105 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ ٠َُٜن  ٠َوٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
107  َٚ ِي َٚ  َوٱَّلٍّ ِي  بحذؼ الواو ٱَّلٍّ
ِِٜ٘يَ  107 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  إبداؿ الهمزة واواً ب ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ٍَٰن َخۡيٌ  109 َٰن ۬ٙ َورِۡؽَن  بإخفاء التنوين عند الخاء َخۡيٌ  َورِۡؽَن
ِِٜ٘يَ  111 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ِِٜ٘يَ  112 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
117  ِ ة ِ ٱُٕۡهُۡسَ  ٱُٕۡهۡۡسَ  بضم السين ة
 بدؿ الياء األولى بالتاء زِيوُ دَ  يَزِيوُ  117

 ٠ۡنَ  َحفَ  ٠نَ  ُٔ يََط  120
 مع بقاء فتح الطاء؛بحذؼ الهمزة, 

فيصير النطق بطاء مفتوحة بعدىا واواً 
 ساكنة )لينة(

بّٗ  120 ـِ بّٗ  ةَم٠ۡ ـِ ـِ ۬ؐۡ  ةَم٠ۡ بوجهين: األوؿ كحفص, الثاني بإبداؿ  ةيّٗ َم٠ۡ
 الهمزة ياءً 

ِِٜ٘يَ  122 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  لهمزة واواً بإبداؿ ا ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ِِٜ٘يَ  128 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ثِۡل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ثِۡل
129  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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 ( سورة يونس 10) 
 

ۚٓـٕٓ   ا   الٓر   1  الثالثة بالسكت على الحروؼ المقطعة ر 

بكسر السين, وحذؼ األلف, وإسكاف  ۡعرٞ لَصِ  ََٕصَِٰعرٞ  2
 الحاء

ُرونَ  3 ٍّْ  بتشديد الذاؿ ُرونَ ٍّْ دَذٍّ  دََذ
4  ٓۚ ة ًِّ ۥ َظ ُٝ ۚٓ  إٍِّٛ ة ًِّ   َظ

َ
ۥخ ُٝ  بفتح الهمزة ٍّٛ

5  ُٔ ّػِ ٍَ ُٔ جُ  ُح ّػِ  بالنوف بدؿ الياء ٍَ
8  ُٗ ُٟ َٰ َوى

ۡ
أ ُٗ ةَ٘  َ٘ ُٟ َٰ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوى

13  ْٓۚ ٠ُٜا ِ٘ ْۚٓ ٠ِِلُ  ِِلُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ةَٓءَٛة ٱاۡخِ  15 َِ ةَٓءَٛة ٱ :وغَلً  ِٕ َِ  تِ إِ
 خِ يٱ :اثذداءً 

, ابتداًء:  بإبداؿ الهمزة ألفاً وصاًل: 
 كحفص

ۡرَءاٍن َدۡيِ  15 ُِ ِ ۡرَءان ۬ٙ ث ُِ ِ   ينبإخفاء التنوين عند ال َدۡيِ  ث

15 
نۡ 
َ
ٓ أ ِِسٓ  إِنۡ  ِٰ ٍۡ  ۬ؐۡ ۬ؐۡ َج

َخةُف 
َ
ٓ أ  إَِّنِ

 َ نۡ  ِٰ
َ
ِِسَ   أ ٍۡ  ۬ؐۡ إِنۡ  ۬ؐۡ َج

 َ َخةُف  إَِّنِ
َ
 أ

 (افيه)وصاًل: بفتح ياء اإلضافة 

 في التاء ثاءبإدغاـ ال خَّ َۡلِس ۡسُخ َۡلِ  16
َّٜبِ  18 ُت

َ
َٜ  ٠نَ  ُٔ خ ُت

َ
 بضم الباء, وحذؼ الهمزة ج٠َّنَ ـخ

22  ۡٗ ُُز ُٗ جُشُ يَ  يَُصّيِ  ۥُز

بفتح الياء, ثم نوف ساكنة, ثم شين 
 مضمومة بدؿ السين, وحذؼ الياء

ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً الثانية؛ 
 لفظية

َتَٰمَ  23 َتَٰمُ  ٍّ٘  العين ضمب ٍّ٘
24  ُٔ ُز

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُُكُ ةيَ  يَأ

25  َٰ َٰ ِ َٰ ٝايََظةُٓء  يََظةُٓء إ َٰ ۡؐ۬ 
 ََّلَٰ وِ يََظةُٓء 

 أو الثانية, الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً  إبدالها
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ُخ  33 َٙ ِ  , )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم ََكَِمَُٰخ  ََك
٠ُٜنَ  33 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  واً بإبداؿ الهمزة وا ِ٘
٠نَ  34 ُٓ ٠نَ ٠دُ  دُۡدٌَ ُٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ

ِّٟدِيٓ  35  يَ
ّدِي َلٍّ ٟۡ , وبذلك يلتقي ساكناف, بإسكاف الهاء َلٍّ َح

 وىو جائز
38  ْ د٠ُا

ۡ
ْ ةٌَ  ٌَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

39  ۡٗ دِِٟ
ۡ
ۚۥٓ  ۬ؐۡ يَأ ُٝ وِيُٖ

ۡ
ُٗ ةيَ  دَأ ِٟ ِ ۚۥٓ ة۬ؐۡ دَ  ۥد ُٝ بإتباع ميم ؛ ووصاًل: بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِيُٖ

 الجمع واواً لفظية
40  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  (٘هةً ) يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

45  ۡٗ ُٞ ُٗ  ََيُۡشُ ُٞ وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بالنوف بدؿ الياء ۥََنُۡشُ
 الجمع واواً لفظية

49  ۡٗ ُٟ َصُٖ
َ
ُٗ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ ُٟ بتسهيل الهمزة الثانية؛ ووصاًل: بإتباع  ۥَصُٖ

 لفظية ميم الجمع واواً 
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِخُرونَ ٰـَ  يَۡصذَ  ِخُرونَ  ٔۡ يَۡصَت  49

50  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 ميم الجمع واواً لفظية

 َٚ َٰٔـَءٓإۡ  51
 ٓ  ۬ؐۡ َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءا
 ۬ؐۡ َٚ ٰـَ ـَ٘ءإَ 
 َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءٝا

 َٚ َٰٔـَءٓإۡ 

انية ونقل بحذؼ الهمزة الثابن ورداف: 
, حركتها للساكن الذي قبلها وىو الالـ

ولو في ىمزة الوصل ثالثة أوجو: األوؿ: 
إبدالها ألفاً مع اإلشباع, الثاني: إبدالها 
ألفاً مع القصر, الثال : تسهيلها, ]إذاً 
لو تسهيل ىمزة الوصل أو إبدالها ألفًا, 
ويجوز حاؿ اإلبداؿ اإلشباع أو القصر, 

مزة الثانية ونقل كّل ذلك مع حذؼ اله
 .حركتها إلى الالـ[

 ابن جماز: بوجهين كحفص
َّ  ُٔ َويَۡصَذۢنِب  53 َّ ـَويَۡصَذۢن ٠َٛ  ضم الباء بحذؼ الهمزة, مع ُج٠َٛ
ۥ 53 ُٝ ٓ إٍِّٛ َ  َوَرّ ِ ۥ َوَرّ ِ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ
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57  ُٙ ِِٜ٘يَ ِّٕٖۡ ُٙ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ِّٕٖۡ
ُه٠نَ ََيۡ  58 ُه٠نَ َتۡ  َٙ  بالتاء بدؿ الياء َٙ

59  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 ميم الجمع واواً لفظية

ن   61
ۡ
 ن  ةطَ  َطأ

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً 
 العارض للسكوف وقفاً 

ۚٓ إِن 66 ََكَٓء ۚٓ  َُشَ ََكَٓء  يةبتسهيل الهمزة الثان نٝاَُشَ
74  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠ِِلُ  ِِلُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
َٜة 78 ِصۡبتَ

َ
صِ  أ

َ
َٜةيأ  بإبداؿ الهمزة ياءً  تَ

ِِٜ٘يَ  78 ۡد ُٙ ِ ُٙ  ث ِ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ث

ُۡۡذ٠ِ   79  د٠ُِ  وٌِرَۡن٠ُۡن ٱ :وغَلً  ٌِرَۡن٠ُۡن ٱ
 ُذ٠ِ  يٱ: اثذداءً 

:  , ابتداءً بإبداؿ الهمزة واواً وصاًل: 
 كحفص

ُٗ يصِ  ِصۡبُذٗ 81 ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥُذ
 الجمع واواً لفظية

ۡعُر   81 ۡعُر   ثِِٝ ٱلّصِ  ثِِٝۦ َءآلّصِ

بزيادة ىمزة استفهاـ قبل ىمزة الوصل 
فُتقرأ مثل )ءالذَّكرين( أي بالتسهيل أو 
 اإلبداؿ, ول يخفى مد الصلة الكبرى

 ر حركتين حسب منهجوابمقد
ِِٜ٘يَ ٱ 87 ۡد ُٙ ۡ ُٙ ٱ ل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ل
88  ْ ٠َّٖا ْ ِِلَ  ِِلُِؾ ٠َّٖا  بفتح الياء ِؾ
88  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠يُ  يُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

90  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   (٘هةً ) إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف
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 َٚ َٰٔـَءٓإۡ  91
 ٓ  ۬ؐۡ َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءا
 ۬ؐۡ َٚ ٰـَ ـَ٘ءإَ 
 َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءٝا

 َٚ َٰٔـَءٓإۡ 

بحذؼ الهمزة الثانية ونقل ابن ورداف: 
, حركتها للساكن الذي قبلها وىو الالـ

ولو في ىمزة الوصل ثالثة أوجو: األوؿ: 
إبدالها ألفاً مع اإلشباع, الثاني: إبدالها 
ألفاً مع القصر, الثال : تسهيلها, ]إذاً 

ىمزة الوصل أو إبدالها ألفًا, لو تسهيل 
ويجوز حاؿ اإلبداؿ اإلشباع أو القصر, 
كّل ذلك مع حذؼ الهمزة الثانية ونقل 

 .حركتها إلى الالـ[
 ابن جماز: بوجهين كحفص

92  َّ ٍَ ٚۡ َخٖۡ َٙ ِ ٚٙ ل َٙ ِ َّ  ل ٍَ  بإخفاء النوف عند الخاء َخٖۡ
َٛة 93

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛةاث٠ٍَّ  ث٠ٍَّخ

َٔ إِۡشَر   93 َٔ  ۬۬ إِۡشَر   ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

ُخ  96 َٙ ِ  , )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم ََكَِمَُٰخ  ََك
٠ُٜنَ  96 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ِِٜ٘يَ  99  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠مُ  ُمۡد
100  َٚ ِ٘ َٚ ٠دُ  دُۡد  الهمزة واواً بإبداؿ  ِ٘
101  ْ ِٔ ٱُٛلُروا ُُ  ُٔ ُُ  ْ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱُٛلُروا
٠ُٜنَ يُ  101 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
َٜ  ُٜٛشِ  103  وتشديد الجيم ,بفتح النوف الثانية شِّ ُج
ِِٜ٘يَ  103 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ِِٜ٘يَ  104 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
107  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
109  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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 ( سورة ىود 11) 
 

ۚٓـٕٓ   ا   الٓر   1  الثالثة بالسكت على الحروؼ المقطعة ر 
ِٓيٍم َخجِيٍ  1 ِٓيم ۬ٙ َظ  ن عند الخاءينو تبإخفاء ال َخجِيٍ  َظ

؛ ول يخفى المد لهمزة واواً بإبداؿ ا تِ ٠َويُ  ۡدتِ َويُ  3
 العارض للسكوف وقفاً 

َخةُف  3
َ
ٓ أ َخةُف  ٌَإَِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٌَإَِّنِ

4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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7  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

8  ۡٗ ِٟ تِي
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 فظيةالجمع واواً ل
زُِءونَ  8 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
10   ٓ ۥ َخَِّّ ُٝ ۚٓ  إٍِّٛ َ ۥ َخَِّّ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ
13  ْ د٠ُا

ۡ
ْ ةٌَ  ٌَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

٠ُٜنَ  17 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  (٘هةً ) يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
20  ًُ  العين وتشديد ,األلف بحذؼ ًُ يَُؾهٍّ  يَُظََٰه
ُرونَ  24 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ

25  ۡٗ   إَِّنِ َُٕس
َ
ُٗ خ ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و بفتح الهمزة ۥَّنِ َُٕس

 واواً لفظية
َخةُف  26

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

يِ  27
ۡ
أ لمد ؛ ول يخفى ابإبداؿ الهمزة ألفاً  يِ اٱلرٍّ  ٱلرٍّ

 العارض للسكوف وقفاً 

28  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية
َِيۡخ  28 ّٙ  وتخفيف الميم ,بفتح العين َِٙيۡخ َذهَ  َذُه
29  ٓ َِِّّٓ َٰ َ  َوَل َِِّّٓ َٰ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوَل
ُرونَ  30 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  د الذاؿبتشدي ٍّْ
31  ُٗ ُٟ ُٗ ٠يُ  يُۡدتَِي ُٟ  بإبداؿ الهمزة واواً  تَِي
ٓ إِذّٗ  31 َ  اإَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اإِذّٗ  إَِّنِ
َٜة 32 ِ د

ۡ
َٜةةٌَ  ٌَأ ِ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د

تِيُسٗ 33
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِيُس

 الجمع واواً لفظية
ٓ إِ  34 َِ َ  نۡ ُٛۡػ َِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنۡ  ُٛۡػ
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36  َٚ ِ٘ َٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
تِيِٝ  39

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِيِٝ ةيَ  يَأ

ۡمُرَٛة 40
َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡمُرَٛةٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

40   
 التنوين بكسر الالـ دوف َزوَۡصۡيِ  ُُكِّ  َزوَۡصۡيِ  ُُكّ

ةََمۡؑر 41 َٟ َٰ ةرَ َُمۡ  ى َٟ َٰ  وترؾ اإلمالة ,بضم الميم ى
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  42
َُٰجٍََّّ  42 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح

َٜة 42 َه ٍّ٘ ت  َْ ۡت  ٱۡر َْ َٜة ٱۡر َه عند الميم, ول تخفى  البػاء بإظهار َ٘
 القلقلة

ُِِِٖۡع  44
َ
ةُٓء أ َٙ ََٰص ةُٓء  َوَح َٙ ََٰص  داؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحةبإب ُِِِٖۡع وَ َوَح

ٌٔ َدۡيُ  46 َٙ ٔٞ  َخ َٙ  بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيُ  ۬ٙ َخ

ِٚ  َٔ تَۡس  46 ؛ ووصاًل: النوفوتشديد  ,بفتح الالـ ۦِّٚ َٖ  َٔ تَۡس  ٖۡ
 ساكنة بإثبات ياء زائدة

46  َّ ِنُل
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َّ  إَِّنِ ِنُل

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

نُ  47
َ
ٓ أ َ  ٠ذُ إَِّنِ ُن٠ذُ  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ۥٓ   50 ٍٝ َدۡيُهُ َٰ َٰٝ ۬ٙ إَِل ِ َدۡيِ  إَِل  ال ين عند نينو تال بإخفاء ۦ  ه

ۥٓ   50 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ ؛ بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦ  ه
 وترقيق الراء جلي

ۚٓ  َذَفَرِ ٓ   51  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َذَفَرِ َ
53  َٜ َٜةيصِ  ةِصۡبتَ  بإبداؿ الهمزة ياءً  تَ
ِِٜ٘يَ  53 ۡد ُٙ ِ ُٙ  ث ِ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ث
ِٟدُ  54 ۡط

ُ
ٓ أ ِٟدُ  إَِّنِ ۡط

ُ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ

57  ۡٗ ُك ة َدۡيَ ً٘ ٠َُۡ  َُ ّ٘ٗ ُٗ  ٙة٠ۡ ُك ووصاًل: بإتباع ؛ بإخفاء التنوين عند ال ين ۥَدۡيَ
 ميم الجمع واواً لفظية

ۡمُرَٛةصَ  58
َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡمُرَٛةٝاَصةَٓء  ةَٓء أ

۬ٙ َىِٖيق   َنَذاٍب  58  بإخفاء التنوين عند ال ين َىِٖيق   َنَذاب 
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ۥٓ   61 ٍٝ َدۡيُهُ َٰ َٰٝ ۬ٙ إَِل ِ َدۡيِ  إَِل  ال ين عند نينو تال بإخفاء ۦ  ه

ۥٓ   61 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ ؛ بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦ  ه
 لراء جليوترقيق ا

63  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية

64 
ۡؐ ۡٔ ُز

ۡ
 دَأ

 ۡٗ ُخَذُز
ۡ
ُٗ َذَية ُُكۡ ؐۡةدَ  َذَيأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُخَذُز

 الجمع واواً لفظية

 ال ين عند نينو تال بإخفاء َدۡيُ  ۬ٙ وَۡندٞ  وَۡنٌد َدۡيُ  65
ۡمُرَٛةصَ  66

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡمُرَٛةٝاَصةَٓء  ةَٓء أ

66  ۡٚ ِ٘ ٚٙ ِخۡزيِ َو ِ٘  بإخفاء النوف عند الخاء ِخۡزيِ  َو
ِ٘هٍِذ   66 َ٘  ي٠َۡ  بفتح الميم هٍِذ  ي٠َۡ

68  ْ ُروا ٍَ ٠َداْ َز ُٙ ٠دّٗ  َث ُٙ ْ َث ُروا ٍَ وصاًل: بتنوين الفتح, واإلخفاء جلي؛  ا َز
 بداؿ التنوين ألفاً وقفاً: بإ

71  ََ ََ ٝاَوَرآءِ  َوَرآءِ إِۡشَدَٰ  الثانيةالهمزة  بتسهيل ۡشَدَٰ
٠َب  71 ُِ ٠ُب  َحۡه ُِ  بضم الباء َحۡه

ِلُ  72
َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ِلُ ٝاَٰء َءأ

 بين الهمزتين
ۡمرُ صَ  76

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡمرُ ٝاَصةَٓء  ةَٓء أ

 بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيُ  َنَذاٞب۬ٙ ۡيُ َنَذاٌب دَ  76
ءَ  77  باإلشماـ ٓيءَ ِشـؒ ِسٓ
 ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة َُّتُۡزوِنۦ َُّتُۡزونِ  78
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َؽۡيِ َ   َؽۡيِ ٓ   78

ۡسِ  81
َ
ويجوز في الراء  بدؿ القطع؛ بهمزة وصل ٌَۡۡسِ  ٌَأ

 التفخيم والترقيق وقفاً 
ۡمُرَٛة 82

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡمُرَٛةٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

ۥٓ   84 ٍٝ َدۡيُهُ َٰ َٰٝ ۬ٙ إَِل ِ َدۡيِ  إَِل  ال ين عند نينو تال بإخفاء ۦ  ه
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ۥٓ   84 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ ؛ بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦ  ه
 وترقيق الراء جلي

َُٰسٗ 84 َرى
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُٗ  إَِّنِ َُٰس َرى

َ
وصاًل: وأيضاً  ؛: بفتح ياء اإلضافةوصالً  ۥأ

 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية
َخةُف  84

َ
ٓ أ َ  ِإَوَّنِ َخةُف  ِإَوَّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َِِٜ٘يۚٓ َّ٘  86  بإبداؿ الهمزة واواً  َِِٜ٘يۚٓ ٠َّ٘  ۡد
87  َّ دُ َغ٠ََٰٖ

َ
َّ  أ َٰدُ َغََٖن

َ
 )بالجمع( بإثبات واو مفتوحة قبل األلف أ

مُ  87
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُركَ دَة ُركَ دَأ

87  َّ ْ  إٍِّٛ ُدا  نََش 
  ْ ُدا َّ ٝانََش  ٍّٛ ۡؐ۬ 
  ْ ُدا َّ وِ نََش  ٍّٛ 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

88  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلٍّ  د٠َۡذِيِِقَ  يِِقٓ إَِلٍّ د٠َۡذِ  88
ن 89

َ
ةِِقٓ أ َِ ةِِقَ  ِط َِ ن ِط

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ِفيٓ  92 ۡٞ َر
َ
ِفيَ  أ ۡٞ َر

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

٠هُ  92 ُٙ َۡذُت َذتَّ  َوٱَّتٍّ ٠هُ َوٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٙ
تِيِٝ  93

ۡ
 همزة ألفاً بإبداؿ ال تِيِٝ ةيَ  يَأ

ۡمُرَٛة 94
َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡمُرَٛةٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

ِ  َوبِۡئَس  98 بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َس ثِح ثِۡئَس  99
 العارض للسكوف وقفاً 

ۡمرُ صَ  101
َ
 الهمزة الثانية بتسهيل ۡمرُ ٝاَصةَٓء  ةَٓء أ

 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  102
ٚۡ َخةَف  103 َٙ ِ ٚٙ ل َٙ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخةَف  ل
ۥٓ  104 ُرهُ ُرهُۥ٠َ ُٛ  َُٛدّخِ  بإبداؿ الهمزة واواً  ّخِ
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تِ  105
ۡ
 ۦيَةتِ  يَأ

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً 
: بإثبات ؛ ووصالً العارض للسكوف وقفاً 
 كنةسا  ياء زائدة

108  ْ ْ شَ  ُشهُِدوا  بفتح السينِهُِدوا
 بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيَ  َخَفةٓءّٗ۬ٙ َخَفةًٓء َدۡيَ  108
114  ٍّٗ  بضم الالـ ةٍّٗ َوُزُٕ  ةَوُزَٕ

ِ  ثَِِيٍّح   ثَِِيٍّح   116  َيح  ِۡ ث
ابن جماز: بكسر الباء, وإسكاف القاؼ, 

 ول تخفى القلقلةوتخفيف الياء؛ 
120  ُٙ ِِٜ٘ لِٖۡ ُٙ  يَ ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠لِٖۡ
٠ُٜنَ  121 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 بفتح الياء, وكسر الجيم مُ رۡصِ يَ  يُرَۡصمُ  123

 
 ( سورة يوسف 12) 

 
ۚٓـٕٓ   ا   الٓر   1  الثالثة بالسكت على الحروؼ المقطعة ر 

ثَخِ  4
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :صالً و 

َظَد َنَشَ  4
َ
َظَد ۡنَشَ  أ

َ
 بإسكاف العين أ

َُٰجٍََّّ  5 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح

 ةكَ ُريٍّ  رُۡءيَةكَ  5
واواً ثم قلبها إلى ياء,  الهمزة إبداؿب

وإدغامها في الياء التي بعدىا فتصير ياًء 
 مشددة

6  ِٔ وِي
ۡ
ِٔ ةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِي

جٍِي  8 َّ٘٨  ْ جِِي  ٱۡرُذ٠ُٖا ْ  ٨ەَّ٘  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡرُذ٠ُٖا
 (الجمع)ببزيادة ألف بعد الباء  َىَحََٰبَِٰخ  َىَحََٰجِخ  10
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 دَ  11
ۡ
 ٍّٜةـَ٘ ةدَ  ٍّٜةـَ٘ؒ أ

أصل اللفظة بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ أما 
فتوحة, بنونين, األولى مضمومة والثانية م

حي  قرأ أبو جعفر بإدغاـ األولى في 
رـو أو الثانية إدغاماً محضاً من غير 

الرـو أو ؛ ول يخفى أف حفص لو: إشماـ
 اإلشماـ

 بكسر العين يَۡردَمِ  يَۡرَتمۡ  12
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َِلَۡعُزََُِّٛ  َِلَۡعُزَُِّٛٓ  13
13  ُٝ ُزَٖ

ۡ
ُٝ ةيَ  يَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُكَ

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  ُت يٱَّلِّ  ٱَّّلِاُۡت  13
 العارض للسكوف وقفاً 

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  ُت يٱَّلِّ  ٱَّّلِاُۡت  14
 العارض للسكوف وقفاً 

 (الجمع)ببزيادة ألف بعد الباء  َىَحََٰبَِٰخ  َىَحََٰجِخ  15

يخفى المد  ؛ ولبإبداؿ الهمزة ياءً  ُت يٱَّلِّ  ٱَّّلِاُۡت  17
 العارض للسكوف وقفاً 

17   ٚ ِ٘ ۡد ُٙ ِ ُٙ  ث ِ ٚ  ٠ث  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ىَٰ  19 َٰ  َحَٰبُۡشَ بزيادة ياء إضافة مفتوحة وصاًل, ساكنة  يَ  َحَٰبُۡظَس
 وقفاً 

21  ِٔ وِي
ۡ
ِٔ ةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِي

ۡيَخ  23 بكسر الهاء, ول يخفى أّف الياء تصبح  يَخ ِٞ  َٞ
 مدية

َٚ رَ  23 ۡظَص
َ
ٓ أ ِ ّ  َ َٚ  َرّ ِ ۡظَص

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ۥ 24 ُٝ ۚٓ إٍِّٛ ۡعَظةَٓء ٍَ ۚٓ  َوٱٕۡ ۡعَظةَٓء ٍَ ۥٝاَوٱٕۡ ُٝ  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٛ
26  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
27  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ـِ  يَ  ِٔٱۡۡلَةِط  29  بحذؼ الهمزة يَ  ٱۡۡلَة
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ذٍَّك  31 ذٍّ ّٗ  ة ّٔٗ ُ٘ ُ٘ 
بحذؼ الهمزة, فيصير النطق بكاؼ 

ول يخفى مد منونة بالفتح بعد التاء؛ 
 العوض وقفاً 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم َوَُةَُٕخ ٱۡخُرجۡ  َوَُةَِٕخ ٱۡخُرجۡ  31
36  ٓ َ  (٘هةً ) إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ
36  

َ
ََِّٰٓ أ   (٘هةً ) َرى

َ
َََِّٰ أ  اإلضافة وصاًل: بفتح ياء َرى

36 
ِس 

ۡ
ُٔ ؐۡ ۬ؐۡ َرأ ُز

ۡ
 دَأ

وِيِِٖٝۦٓ  
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ثَِذةوِيِِٖٝۦ   ُُكُ ؐۡدة ۬ؐۡ ِس ارَ  ثَِذأ

َٜة 36  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةَٛبِّي َٛبِّۡب

37 
ة ؐۡ َٙ ُٓ تِي

ۡ
 ََل يَأ

ة ؐۡ َٙ دُُس
ۡ
 َججٍّد

وِيِِٖٝۦ ؐۡ
ۡ
ۚٓ  ثَِذأ ة َٙ ُٓ تَِي

ۡ
 يَأ

ة ؐۡةيَ ََل  َٙ ُٓ ة َؐۡججٍّة تِي َٙ  دُُس
 ِ ۚٓ ةيَ  وِيِِٖٝۦ ؐۡةذَ ث ة َٙ ُٓ  تَِي

 بإبداؿ الهمزة ألفاً 

 ابن ورداف: بكسر الهاء دوف صلة دُۡرزََُةِِٛٝۦ دُۡرزََُةِِٛٝ  دُۡرزََُةِِٛٝۦٓ  37
37   ٓ ۚٓ  َرّ ِ َ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
٠ُٜنَ يُ  37 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 فتح ياء اإلضافةوصاًل: ب َءاثَةٓءِيَ  َءاثَةٓءِيٓ  38

ۡرَبةبٞ  39
َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ۡرَبةبٞ ٝاَٰء َءأ

 بين الهمزتين
41 ۡؐ ُٔ ُز

ۡ
ِشِٝۚۦٓ  َذَذأ

ۡ
أ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِشِٝۚۦٓ ارٍّ  ُُكُ َؐۡذَذة رٍّ

43  ٓ َ  إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ
43  ٍّٚ ُٟ ُزُٖ

ۡ
ٍّٚ يَة يَأ ُٟ  فاً بإبداؿ الهمزة أل َُكُ

۬ٙ ُشۢنُجَلٍَٰخ ُخَۡض   43  بإخفاء التنوين عند الخاء ُخَۡض   ُشۢنُجَلَٰخ 
ۡذُذ٠ِ   43

َ
 أ
ُ
ََل َٙ ۡ   ٱل

ُ
ََل َٙ ۡ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ۡذُذ٠ِ  وَ ٱل

َٰ  لِٖرَّۡءيَة رُۡءَحََٰي ؐۡ 43 يٍّ  َي ُؐۡرحٍّ  ةلِٖرَّ
واواً ثم قلبها إلى ياء  الهمزة إبداؿب

ء التي بعدىا فتصير ياًء وإدغامها في اليا
 مشددة
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44  ِٔ وِي
ۡ
ِٔ ثَِذة ثَِذأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِي

َٛة   45
َ
َٛة خ

َ
مطلقًا: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على  خ

 المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو
وِيِِٖٝۦ 45

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِيِِٖٝۦةثِذَ  ثَِذأ

46  ٍّٚ ُٟ ُزُٖ
ۡ
ٍّٚ يَة يَأ ُٟ  ة ألفاً بإبداؿ الهمز  َُكُ

۬ٙ ُشۢنُجَلٍَٰخ ُخَۡض   46  بإخفاء التنوين عند الخاء ُخَۡض   ُشۢنُجَلَٰخ 
رِۡصمُ  46

َ
ٓ أ رِۡصمُ  ٍَّٕهّ ِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٍَّٕهّ ِ

ثّٗ  47
َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً ؛ و بإسكاف الهمزة ةثّٗ ادَ  ةَدخ

 حسب منهجو
ُز٠ُٖنَ  47

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ دَة دَأ

ِِت ؐۡ 48
ۡ
َٚ  يَأ ُزٖۡ

ۡ
َٚ يَة ِِت ؐۡيَة يَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُكۡ

ِِت  49
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِت يَة يَأ

ُۡۡذ٠ِ   50 ُّ ٱ ِٖ َٙ ۡ  ٱل
ُّ ٱ: وغَلً  ِٖ َٙ ۡ   د٠ُِ  وٱل

 ُذ٠ِ  يٱ :اثذداءً 
, ابتداًء:  بإبداؿ الهمزة ياءً وصاًل: 

 كحفص

 َٚ َٰٔـٱٕۡ  َٚ ٰـَ ـ٘ٱَٕ  َٚ َٰٔـٱٕۡ  51

بحذؼ الهمزة ونقل حركتها : ابن ورداف
, ويجوز لو للساكن الذي قبلها وىو الالـ

حاؿ البتداء أف يبتدئ بهمزة الوصل أو 
 بالالـ
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ِِسٓ  إِنٍّ  53 ٍۡ ٓ  إِنٍّ  ۬ؐۡ َج ۚٓ  َرّ ِ ِِسَ ٍۡ ۚٓ  ۬ؐۡ إِنٍّ  َج َ  )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنٍّ  َرّ ِ
٠ٓءِ إَِلٍّ  53 ٠ٓءِ  ثِۡلصَّ  بتسهيل الهمزة الثانية َلٍّ ٝاثِۡلصَّ

ُۡۡذ٠ِ   54 ُّ ٱ ِٖ َٙ ۡ ُّ ٱ: وغَلً  ٱل ِٖ َٙ ۡ   د٠ُِ  وٱل
 ُذ٠ِ  يٱ :اثذداءً 

, ابتداًء:  بإبداؿ الهمزة ياءً وصاًل: 
 كحفص

 بتسهيل الهمزة الثانية ۡخ٠َةُ ٝاةَٓء وَصَ  ةَٓء إِۡخ٠َةُ وَصَ  58

ُۡۡذ٠ِ   59   د٠ُِ  اَُةَل ٱ: وغَلً  َُةَل ٱ
 ُذ٠ِ  يٱ :اثذداءً 

, ابتداًء:  ألفاً بإبداؿ الهمزة وصاًل: 
 كحفص

59  ٓ َّنِ
َ
َ  خ َّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

د٠ُِ   60
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُِ  ةدَ  دَد

62  ِِٝ  ؿ النوف تاءابدإو  ,بحذؼ األلف ِٝ ذِ ٍِِٕۡذحَ  ٍِِٕۡذَحَٰٜ

ِلّٗ  64 وإسكاف  ,وحذؼ األلف ,بكسر الحاء ة  لّٗ ٍۡ ظِ  ة  َدٍَٰ
 الفاء

64  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

َٰ دُۡدد٠ُنِ  66 َٰ دُ  َظ ٍّ : بإثبات ياء بإبداؿ الهمزة واواً؛ ووصالً  ۦد٠ُنِ ٠َظ ٍّ
 ساكنة زائدة

دُجٍَِّّ  66
ۡ
َد َُ  َ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دُجٍَِّّ ةَُ

َٛة   69
َ
ٓ خ َ  إَِّنِ َٛة إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

َٛة   69
َ
َٛة خ

َ
ثبات األلف, فتمد وصاًل على مطلقًا: بإ خ

 المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو
 بإبداؿ الهمزة واواً  ّذِنٌ ٠َ مُ  ُمَدّذِنٌ  70
َٜة 73  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةيصِ  ِصۡب
٠َ ذَ  75 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
ِخيِٝ  76

َ
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة يِٝ َُيِ وََِعٓءِ  (٘هةً ) وََِعٓءِ أ

ُخذَ ِِلَ  76
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخذَ ةِِلَ  أ
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 تنوينبالكسر دوف  َدَرَخَٰخِ  َدَرَخَٰخ   76
ُخذَ  79

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخذَ ةٍّٛ  ٍّٛأ

َذنَ  80
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َذنَ ةيَ  يَأ

80  ٓ ِٰ َذَن 
ۡ
وۡ  ۬ؐۡ يَأ

َ
ِبٓ أ

َ
َ ةيَ  أ ِٰ ِبَ  ۬ؐۡ َذَن 

َ
وۡ  أ

َ
 )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

80  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
دِحََِّ  83

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  دِحََِّ ةيَ  يَأ

٠َ ذَ  84 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
86  َٰ ِ َٰ  وَُظۡزِ َ  وَُظۡزِ ٓ إ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إ
َٜة 88  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةيوَصِ  وَِصۡب

90  َّ ءٍِّٛ
َ
َّ إِ  أ حذؼ ىمزة )أي ب بهمزة واحدة مكسورة ٍّٛ

 الستفهاـ(
 بحذؼ الهمزة يَ  ََٕذَٰفِ  يَ  ََِٕٔذَِٰط  91
92  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ِت ؐۡ 93
ۡ
د٠ُِ   يَأ

ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُِ  اوَ  ِت ؐۡةيَ  َوخ

 في )يات( العارض للسكوف وقفاً 
96  ُٗ ۡنَٖ

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُٗ  إَِّنِ ۡنَٖ

َ
 ضافةوصاًل: بفتح ياء اإل أ

 بحذؼ الهمزة يَ  َذَٰفِ  يَ  َِٔذَِٰط  97
98   ٓ ۥ َرّ ِ ُٝ َ   إٍِّٛ ۥ َرّ ِ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ

ثَخِ  100
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

100  ُٔ وِي
ۡ
ُٔ دَة دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِي

100  َٰ َٰ  يَ رُۡءَح  يَ ُرحٍّ
واواً ثم قلبها إلى ياء  الهمزة إبداؿب

وإدغامها في الياء التي بعدىا فتصير ياًء 
 مشددة

ۚٓ ۬ؐۡ  ِبَ إِذۡ  إِۡخ٠َِتٓ  إِنٍّ ۬ؐۡ  ِبٓ إِذۡ  100  )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنٍّ  إِۡخ٠َِتَ
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ۥيَظَ  100 ُٝ ۚٓ إٍِّٛ ۚٓ يَظَ  ةُٓء ۥٝاةُٓء ُٝ ٍّٛ ۡؐ۬ 
ۚٓ يَظَ  ۥوِ ةُٓء ُٝ ٍّٛ 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

ِِٜ٘يَ  103 ۡد ُٙ ِ ُٙ  ث ِ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ث

يِّٚ 105
َ
 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ٚ۫ىَوََك 

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة, بألف بعد الكاؼ
 ,ل الهمزةيسهمع تبدؿ الياء,  مكسورة

 لو في األلف التوسط والقصرو 
106  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

107 ۡؐ ۡٗ ُٟ تَِي
ۡ
ُٗ  دَأ ُٟ تَِي

ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ُٟ ُٗ ةدَ  ۬ؐۡ ۥتَِي ُٟ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً؛  تَِي

 الجمع واواً لفظية
108  ْ ۡدُن٠ٓا

َ
ْ  َشبِيِ َ  َشبِيِ ٓ أ ۡدُن٠ا

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

وألف  ,فتح الحاءو  بدؿ النوف, بالياء َ َٰ ي٠ُ ِ ٓ ٠َّٛ 109
 بدؿ الياء بعدىا

110  َ ُِّٜجِ ُٜ  َذ  قبلها, ساكنة, وزيادة نوف تخفيف الجيمب ِِج ـۨ َذ
 وإسكاف الياء؛ واإلخفاء جلي

َٜة 110 ُش
ۡ
َٜةةثَ  ثَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُش

٠ُٜنَ يُ  111 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 

 سورة الرعد(  13) 
 

ر   1 ٓٙ ٓ ۚٓٙٓ  ـٕٓ   ا   ال  ر 
 ؛ربعةبالسكت على الحروؼ المقطعة األ

ويلـز ذلك عدـ إدغاـ ميم )الالـ( في 
 الميم

٠ُٜنَ يُ  1 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
3  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠َٜۡانٞ  4 ٔٞ ِغ ٔ   َوَزۡرع   َوَزۡرٞع َوَُنِي ٠َٜۡان   َوَُنِي  )الثالثة( بتنوين كسر بدؿ تنوين الضم ِغ
 وترقيق الراء جلي ؛بكسر الراء وََدۡيِ  َدۡيُ وَ  4
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 بالتاء بدؿ الياء تُۡصَِقَٰ  يُۡصَِقَٰ  4

ءَِذا 5
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

 (-على اإلخبار-الستفهاـ 

ءٍِّٛة 5
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٛة۬۬  أ

 بين الهمزتين
ٚۡ َخٍِِٖۡٝۦ 11 ِ٘ ٚٙ َو ِ٘  بإخفاء النوف عند الخاء َخٍِِٖۡٝۦ َو
ذِِٝۦ 13 ٍَ ٚۡ ِخي ِ٘ ٙٚ ذِِٝۦ ِ٘ ٍَ  بإخفاء النوف عند الخاء ِخي
13  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

َۡذدُٗ 16 ٌََّۡتٍّ
َ
َذتَّ  أ ٌََّۡتٍّ

َ
ۥأ وصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ و  ُٗ

 ميم الجمع واواً لفظية
16  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بالتاء بدؿ الياء ٠ُُِدونَ دُ  ي٠ُُُِدونَ  17

18  ۡٗ ُٟ َٰ َوى
ۡ
أ َ٘ َ٘  َو ُٗ ةَو ُٟ َٰ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥَوى

 الجمع واواً لفظية

ِ  َوبِۡئَس  18 ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

ِِتَ  31
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ يَة يَأ

زِئَ َوَٕ  32 ٟۡ ِد ٱۡشُذ دُ  َِ َِ زِ  َوَٕ ٟۡ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم يَ ٱۡشُذ
زِئَ  32 ٟۡ زِ  ٱۡشُذ ٟۡ  بإبداؿ الهمزة ياءً  يَ ٱۡشُذ

32   ۡٗ ُٟ َخۡذُت
َ
َخذتَّ  أ

َ
ۥ  أ ُٗ بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ ووصاًل: بإتباع  ُٟ

 ميم الجمع واواً لفظية
َّٜبِ  33 ۥ ُٔ ُت ُٝ ۥدُجَجَّ  ٠َٛ ُٝ  حذؼ الهمزةبضم الباء, و  ٠َٛ
33  ْ وا ْ َوَغ  َوُغدَّ وا  بفتح الصاد دَّ
ِِتَ  38

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ يَة يَأ

 وتشديد الباء ؛بفتح الثاء ُخ  جِّ َوُيثَ  َوُيثۡجُِخ   39
ِِت  41

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِت ةَٛ  َٛأ
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41  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

َٰرُ  42 فٍّ ُٓ ٰـَ  ٱٕۡ َٓ  ٍِرُ ٱٕۡ
 تخفيفو  ,ف بعدىاوأل ,بفتح الكاؼ

مع كسرىا, وحذؼ األلف التي اء فال
 )باإلفراد( بعدىا؛

 
 سورة إبراىيم(  14) 

 
ۚٓـٕٓ   ا   الٓر   1  الثالثة بالسكت على الحروؼ المقطعة ر 
2  ِ ُ  ٱَّللٍّ  بضم الهاء ٱَّللٍّ
4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

9  ۡٗ دُِس
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ إتباع ميم ؛ ووصاًل: ببإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥدُِس

 الجمع واواً لفظية

10  ۡٗ َرُك ُٗ ٠َ َويُ  َوُيَدّخِ َرُك ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة واواً؛  ۥّخِ
 الجمع واواً لفظية

د٠َُٛة 10
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠َُٛةةٌَ  ٌَد

تَِيُسٗ 11
ۡ
ُٗ ةٍّٛ  ٍّٛأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتَِيُس

 الجمع واواً لفظية
٠ُٜنَ  11 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ٚۡ َخةَف  14 َٙ ِ ٚٙ ل َٙ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخةَف  ل
تِيِٝ  17

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِيِٝ َوَية َوَيأ

 بإخفاء التنوين عند ال ين َىِٖيٞق  َنَذاٞب۬ٙ َنَذاٌب َىِٖيٞق  17
 , )بالجمع(ف بعدىاوأل ,بفتح الياء طُ ٰـَ ٱلّرِيَ  ٱلّرِيطُ  18
19 ۡؐ 

ۡ
تِ  يََظأ

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِ ةَويَ  ۬ؐۡ ةيَظَ  َوَيأ

22  َ ۥ َنَٖۡيُسٗ ِٰ ُٗ وصاًل: ؛ و مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ِٰ َنَٖۡيُس
 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

٠نِ  22 ُٙ ۡكُذ َۡشَ
َ
٠ِنۦ أ ُٙ ۡكُذ َۡشَ

َ
 ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة أ
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 بإبداؿ الهمزة واواً  ِت ٠دُ  دُۡدِتٓ  25

26 
ٍح َخجِحَسح   َٙ ِ ۬ؐۡ  ََك

َظَضَرٍة َخجِحَسحٍ  َْ 
ح ۬ٙ َٙ ِ  ۬ؐۡ  َخجِحَسح   ََك

َظَضَرة ۬ٙ  َخجِحَسحٍ  َْ
 خاءبإخفاء التنوين عند ال

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡصُذسٍّۡخ  ە  َخجِحَسحِ  َخجِحَسٍح ٱۡصُذسٍّۡخ  26
ٗۡ  ٢٧يََظةُٓء  27 َ ل

َ
ٗۡ وَ ۞ ٢٧يََظةُٓء  ۞خ َ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ل

ِ  َوبِۡئَس  29 بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

ِِتَ  31
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ يَة يَأ

ُٜخ  37 َٓ ۡش
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُٜخ  إَِّنِ َٓ ۡش

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيِ  ث٠َِاد ۬ٙ ث٠َِاٍد َدۡيِ  37
 ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة ۦُدََعٓءِ  ُدََعٓءِ  40
ِِٜ٘يَ  41 ۡد ُٙ ُٙ  َولِٖۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َولِٖۡ

42  ۡٗ ُٞ ُر ُٗ ٠َ يُ  يَُدّخِ ُٞ ُر ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة واواً  ۥّخِ
 الجمع واواً لفظية

44  ُٗ ِٟ تِي
ۡ
ِٟ ةيَ  يَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُٗ تِي
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 سورة الحجر(  15) 
 

ۚٓـٕٓ   ا   الٓر   1  الثالثة بالسكت على الحروؼ المقطعة ر 
3  ْ ُز٠ُٖا

ۡ
ْ ةيَ  يَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُا

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِخُرونَ ٰـَ  يَۡصذَ  ِخُرونَ  ٔۡ يَۡصَت  5
َٜة 7 دِح

ۡ
َٜةدَة دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دِح

8  ِ ة ُجزَنّ ة  ُل َ٘ فتح و بدؿ النوف األولى, بتاء مفتوحة  ُل زَنٍّ تَ َ٘
 زايال

حَ  8 َٓ ِ ه َل  َٙ ۡ حُ  ٱل َٓ ِ ه َل  َٙ ۡ  بضم التاء ٱل

11 ِٟٗ تِي
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 الجمع واواً لفظية
زُِءونَ  11 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
٠ُٜنَ يُدۡ  13 ٠ُٜنَ ٠يُ  ِ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ۡصَت  24 ُٙ ۡ َٚ  ٔۡ ٱل ۡصذَ  ِخرِي ُٙ ۡ َٚ ٰـَ  ٱل  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِخرِي
ۥ 33 ُٝ َذ ِۡ ۥ بََش ِٕ۬ٙ  ِٕبََشٍ َخَٖ ُٝ َذ ِۡ  خاءبإخفاء التنوين عند ال َخَٖ

 ُصّزٞ  ُصزۡءٞ  44

بنقل حركة الهمزة إلى الزاي مع تشديد 
وف ىذه الزاي, وحذؼ الهمزة, فيك

منونة مضمومة دوف  ةالنطق بزاي مشدد
 ىمزة؛ ول يخفى رـو وإشماـ الزاي

ة ٤٥ُخُي٠ٍن وَ  45 َٞ ة ٤٥ ە ُي٠نِ خُ وَ  ٱۡدُخ٠ُٖ َٞ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُخ٠ُٖ
47  ٍ ّٔ ٚۡ ِى ِ ّ٘ ٙٚ ِ ّ٘  ٍ ّٔ   ينبإخفاء النوف عند ال ِى
 بإبداؿ الهمزة ياءً  َجّبِ  َجّجِئۡ  49
ٓ  ِنَجةدِيٓ  49 َّنِ

َ
َ  ِنَجةدِيَ  خ َّنِ

َ
 (فيهما)وصاًل: بفتح ياء اإلضافة  خ

51  ۡٗ ُٟ ۥ َوَٛبِّۡب ُٗ ُٟ  ؛وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية َوَٛبِّۡب

 ل إبداؿ للهمزةو 

 بتسهيل الهمزة الثانية اَل َصةَٓء ۬ َصةَٓء َءاَل  61
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64  َّ َّ يصِ  ِصۡبَجَٰ  بإبداؿ الهمزة ياءً  َجَٰ
 بإبداؿ الهمزة واواً  َمُرونَ ٠دُ  دُۡدَمُرونَ  65
ۡسِ  65

َ
 بدؿ القطع بػهمزة وصل ٌَۡۡسِ  ٌَأ

ُٔ وَصَ  67 ۡٞ
َ
ُٔ ٝاةَٓء وَصَ  ةَٓء أ  بتسهيل الهمزة الثانية ٞۡ

َٜةِِتٓ إِن 71 َٜةِِتَ  َب  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َب
77  ُٙ ِِٜ٘يَ ِّٕٖۡ ُٙ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ِّٕٖۡ
88  ُٙ ُٙ  ِِٜ٘يَ دۡ لِٖۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠لِٖۡ
َٛة 89

َ
ٓ خ َ  إَِّنِ َٛة إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

 بإبداؿ الهمزة واواً  َمرُ ٠دُ  دُۡدَمرُ  94
95  َٚ زِءِي ٟۡ ۡصَذ ُٙ ۡ زِ  ٱل ٟۡ ۡصَذ ُٙ ۡ َٚ ٱل  بحذؼ الهمزة ي
99  َّ تَِي

ۡ
َّ ةيَ  يَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  تَِي

 
 سورة النحل(  16) 

 

ُز٠ُٖنَ  5
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ دَة دَأ

7  َِّ َِّ  بِِظ  بفتح الشين بَِظ
 بفتح الميم َوٱۡلَُّض٠مَ  َوٱۡلَُّض٠مُ  12
َسَُٰتب  12 َسَٰت   ُمَصخٍّ  بدؿ تنوين الضم بتنوين الكسر ُمَصخٍّ
14  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
14  ْ ُز٠ُٖا

ۡ
َأ ُِ  َ ْ ةُِ  فاً بإبداؿ الهمزة أل َُك٠ُا

ُرونَ  17 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُن٠نَ دَ  يَۡدُن٠نَ  20
ٌَٰت َدۡيُ  21 َن ۡ٘

َ
َٰٞت۬ٙ أ َن ۡ٘

َ
 بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيُ  أ

٠ُٜنَ يُ  22 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
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ِ  ٌََٖجِۡئَس  29 مد بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى ال َس حٌََٖج
 العارض للسكوف وقفاً 

33 ۡؐ ُٗ ُٟ تَِي
ۡ
ِِتَ  دَأ

ۡ
ُٗ ؐۡةدَ  يَأ ُٟ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ ةيَ  تَِي

زُِءونَ  34 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  بضم الزاي, وحذؼ الهمزة يَۡصَذ
ِن ٱخۡ  36

َ
ْ أ ُن ٱخۡ  ُجُدوا

َ
ْ أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ُجُدوا

ِٟۡدي 37 دَ ََل حُ  ََل َح  يَٰ ٟۡ

وفتح الداؿ, وألف بعدىا بضم الياء, 
والتقدير: من أضلو اهلل ل  ؛بدؿ الياء

يهديو أحد, فاسم اهلل تعالى اسم "إف" و 
 "يضل" الخبر

41  ۡٗ ُٟ ٍّٜ َۡ ۥيَ َۡلَُج٠ِّ  َۡلَُج٠ِّ ُٗ ُٟ ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة ياءً  ٍّٜ
 الجمع واواً لفظية

وألف , حاءفتح البدؿ النوف, و بالياء  ي٠َُ َٰ  ٠َِّٛ ٓ  43
 بعدىا بدؿ الياء

45  ُٗ ُٟ تَِي
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ُٟ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  تَِي

46  ۡٗ ُٞ ُخَذ
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ُٞ ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُخَذ

 الجمع واواً لفظية

47  ۡٗ ُٞ ُخَذ
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ُٞ ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُخَذ

 الجمع واواً لفظية
 بإبداؿ الهمزة واواً  َمُرونَ ٠يُ  ۡدَمُرونَ يُ  50
58  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠ُٜنَ  60 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
60  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ٗۡ  يَُداِخذُ  61 ُٞ ُر ۥ٠َ ۬ؐۡ يُ  اِخذُ ٠َ يُ  ۬ؐۡ يَُدّخِ ُٗ ُٞ ُر ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة واواً  ّخِ
 واً لفظيةالجمع وا

ٗۡ صَ  61 ُٟ َصُٖ
َ
ۥٝاةَٓء صَ  ةَٓء أ ُٗ ُٟ ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بتسهيل الهمزة الثانية َصُٖ

 الجمع واواً لفظية
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِخُرونَ ٰـَ  يَۡصذَ  ِخُرونَ  ٔۡ يَۡصَت  61
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٠نَ  62 ـُ َر ٍۡ َّ٘  ٍَ ٠نَ رِّ َّ٘  ـُ

كسر الراء مع التشديد؛ ول فتح الفاء, و ب
ذا اللفظ قاؿ الشيخ ؛ وبهيخفى ترقيقها

عبد الفتاح القاضي في كتابو: اإليضاح 
 292لمتن الدرة, ص

٠َ ذَ  63 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
٠ُٜنَ  64 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

َّۡصِِيُسٗ 66 ُٗ  ن ؛ ووصاًل: بإتباع بتاء مفتوحة بدؿ النوف ۥتَۡصِِيُس
 ميم الجمع واواً لفظية

66  ِ ًٜة َخةل َ ّٜٗ  ةػّٗ ۡلٍّ َ  خاءبإخفاء التنوين عند ال ةَخةلِػّٗ  ٙةۡلٍّ
٠ُٜنَ  72 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠َ ذَ  75 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
76  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ِت ؐۡ 76
ۡ
ُمرُ  يَأ

ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمرُ ةيَ  ِت ؐۡةيَ  يَأ

 في )يات( العارض للسكوف وقفاً 
٠ُٜنَ  79 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

80  ۡٗ ُٗ  َكۡهُِٜس بفتح العين؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ۥَكَهُِٜس
 واواً لفظية

81  ٓۚ ۡٗ َشُس
ۡ
ُٗ ةثَ  ثَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۚۥٓ َشُس

 الجمع واواً لفظية
 اواً بإبداؿ الهمزة و  َذنُ ٠يُ  ۡدَذنُ يُ  84
َٜة 89  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةوَِصي وَِصۡب
ُمرُ  90

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمرُ ةيَ  يَأ

ُرونَ  90 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
97  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
97  ٞٚ ِ٘ ٚٞ ٠مُ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

َت  98
ۡ
لمد بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى ا َت اَُرَ  ََُرأ

 العارض للسكوف وقفاً 



 فرش الجزء الرابع عشر                                                                        القراءات العشر للػقرآف الدرر الحساف في  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي جعفر المدني
 البيان

 ابن جماز ابن وردان
 

                                                                                                                 067      

 

 

٠ُٜنَ  104 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠ُٜنَ  105 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ِِت  111

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِت ةدَ  دَأ

ة 112 َٟ تِي
ۡ
ةيَة يَأ َٟ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِي

ۡيَذحَ  115 َٙ ۡ ِ  ٱل ّي َٙ
ۡ  بكسر وتشديد الياء َذحَ ٱل

ِٚ ٱۡؽُفرٍّ  115 َٙ ُٚ  َذ َٙ  رٍّ ٱۡؽفِ  َذ

تخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ ولو  
كسر الطاء, وإذا ابتدأ بػ )اضطر( ابتدأ 
بضم ىمزة الوصل, ولم يعتد بكسر 

 الطاء, وذلك لعروض كسرتها
125  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
126  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
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 سورة اإلسراء(  17) 
 

2  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

4  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

س   5
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  س  ثَة ثَأ

 العارض للسكوف وقفاً 

7  
ۡ
َشد

َ
ٗۡ أ شَ  ُت

َ
ُٗ ةأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُت

 الجمع واواً لفظية
ِِٜ٘يَ  9 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
٠ُٜنَ  10 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

بياء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الراء؛  جُ ۡخرَ يُ وَ  َوُُنۡرِجُ  13
 وتفخيم الراء جلي

ُٝ يَ  13 َٰ ى َِ ُٝ ٍِّ َٖ يُ  ٖۡ َٰ  بضم الياء, وفتح الالـ, وتشديد القاؼ ى
14  

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  اٱُۡرَ  ٱَُۡرأ

19  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
19  ٞٚ ِ٘ ٚٞ ٠مُ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱُٛلرۡ  ٢٠ ە  اََمُۡل٠رَ  ٱُٛلرۡ  ٢٠ََمُۡل٠ًرا  20
 والطاء بفتح الخاء ة ّٔٗ َط خَ  ة ّٔٗ ِخۡط  31
ۡصَفةِس  ثِِِٕۡۡۡصَفةِس  35 ُِ  بضم القاؼ ثِٕۡۡ
وِيَلّٗ  35

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِيَلّٗ دَة دَأ

ۥ 38 ُٝ  منونة مربوطة وبعدىا تاء ,بفتح الهمزة َشّحَِبحً  َشّحُِب
 بالفتح بدؿ الهاء

٠ل٠ُنَ حَ  42 ٠ل٠ُنَ تَ  ُِ  بالتاء بدؿ الياء ُِ

بالياء بدؿ التاء؛ ول يخفى اإلدغاـ مع ما  يَُصّجِطُ  تَُصّجِطُ  44
 قبلها
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٠رّٗ  44 ٍُ ة َد ًٙ ّٗٙ  اَظِٖي ٠رّٗ  ٙةَظِٖي ٍُ  بإخفاء التنوين عند ال ين اَد

َت  45
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  َت ََُرا ََُرأ

 العارض للسكوف وقفاً 
٠ُٜنَ  45 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
صۡ  47 ۡصُع٠َرا   ٱُٛلرۡ  ٤٧ُع٠ًرا ٍّ٘  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱُٛلرۡ  ٤٧ەٍّ٘

ءَِذا 49
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

 (-على اإلخبار-الستفهاـ 

ءٍِّٛة 49
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٛة۬۬  أ

 بين الهمزتين

ٜۡيُِؾ٠نَ  51 ٜۡيُِؾ٠نَ  ٌََصُح بإظهار النوف, ألنو أحد  ستثنى:م ٌََصُح
 المواضع الثالث المستثناة من اإلخفاء

52  ۡٗ ِثُۡذ ِثذَّ  ۡلٍّ ؛ ووصالً: بإتباع ميم في التاء ثاءبإدغاـ ال ۥُٗ ۡلٍّ
 الجمع واواً لفظية

54  
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يََظة (٘هةً )يََظأ

56  ْ ِٔ ٱۡدُن٠ا ُُ  ْ ُٔ ٱۡدُن٠ا  الضمتخلص من التقاء الساكنين ب ُُ

يٍّ  ٱلرَّۡءيَة 60  ةٱلرَّ
واواً ثم قلبها إلى ياء  الهمزة إبداؿب

وإدغامها في الياء التي بعدىا فتصير ياًء 
 مشددة

61  ْ حِ ٱۡشُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ حُ  لِٖۡ َٓ ِ ه َل  َٙ ْ  لِٖۡ  بضم التاء ٱۡشُضُدوا

ۡشُضدُ  61
َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ۡشُضدُ َٰءٝأ َءأ

 نبين الهمزتي
َخ  61 ِۡ ٚۡ َخَٖ َٙ ِ ٚٙ ل َٙ ِ َخ  ل ِۡ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ
62  َّ رََءۡحَذ

َ
َر۬ أ

َ
َّ أ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡحَذ

62  ِٚ ۡردَ خٍّ
َ
ۦ أ ِٚ ۡردَ خٍّ

َ
 أ

؛ ول : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً 
بالقصر حسب يخفى المد المنفصل 
 مذىبو

64  َّ َّ َورَصۡ  َورَِصِٖ  خفى القلقلةبإسكاف الجيم؛ ول ت ِٖ
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َٰ  ٱلّرِيطِ  69  وزيادة ألف بعدىا "بالجمع" ,بفتح الياء طِ ٱلّرَِح

ُٗ ذُ ذَ  ُيۡيرَُُِسٗذَ  69  ۥۡيرَُُِس
ُٗ رِّ يَ ذُ ذَ  ُٗ ذُ ذَ  ۥَُُس  ۥۡيرَُُِس

بالتاء بدؿ الياء, وابن ورداف زاد وجو 
آخر على قراءتو األولى ىو فتح ال ين, 

وصاًل: قرأ أبو جعفر ؛ و وتشديد الراء
 ميم الجمع واواً لفظيةبإتباع 

َٜة 70 ِۡ ٚۡ َخَٖ ٍّٙ ٚٙ ّمِ ٍّٙ َٜة ّمِ ِۡ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ
٠َ ذَ  72 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ

76  َّ ٍَ َٰ َّ َخٖۡ  ِخَل وحذؼ  ,وإسكاف الالـ ,بفتح الخاء ٍَ
 األلف

82  ُٙ ِِٜ٘يَ ِّٕٖۡ ُٙ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ِّٕٖۡ

ٓ ـَوَٛ  ة َٔ َوَن  83  ءَ ة
بألف بعد النوف وبعدىا ىمزة مفتوحة, 

المتصل(, فهي على وزف  المد )من قبيل
 )ساء(, من ناء ينوء بمعنى نهض

َٜة 86  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةِطح ِطۡئ
د٠ُاْ ؐۡ 88

ۡ
د٠ُنَ  يَد

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ ةيَ  د٠ُاْ ؐۡةيَ  يَد

90  َّٛ َٚ ِ٘ َٚ ٠َّٛ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

90  ٍۡ ع وكسر الجيم م ,وفتح الفاء ,ضم التاءب رَ ضِّ ٍَ تُ  ُضرَ َت
 ديشدالت

ِِتَ  92
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ ةدَ  دَأ

93  َّٛ َٚ ِ٘ َٚ ٠َّٛ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
94  ْ ٠ُٜٓا ِ٘ ٠٠ُٜيُ  يُۡد ِ٘ ْ  بإبداؿ الهمزة واواً  ا
٠َ ذَ  97 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
َذدِ   97 ٟۡ ُٙ ۡ َذِدۦ   ٱل ٟۡ ُٙ ۡ  : بإثبات ياء زائدة ساكنةالً وص ٱل

وَ  97
ۡ
أ ٍّ٘ ۡٗ ُٟ َٰ ة ى ُٗ وَ ٍّ٘ ُٟ َٰ وصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ و  ۥى

 الجمع واواً لفظية

ءَِذا 98
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

 (-على اإلخبار-الستفهاـ 
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ءٍِّٛة 98
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٛة۬۬  أ

 الهمزتين بين
ٓ إِذّٗ  100 َ  اَرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اإِذّٗ  َرّ ِ

101  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

ُدََلٓءِ إَِلٍّ  102  الثانيةالهمزة  بين الكلمتين: بتسهيل َلٍّ ٝاَهَُٰدََلٓءِ  َه 

104  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

َٜة 104  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةيصِ  ِصۡب
107  ٓ٠ُٜ ِ٘ ْۚٓ دُۡد ْۚٓ ٠دُ  ا ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
110  ْ ِٔ ٱۡدُن٠ا ُُ ۡؐ۬  ْ وِ ٱۡدُن٠ا

َ
ْ  أ ُٔ ٱۡدُن٠ا وُ  ۬ؐۡ ُُ

َ
ْ  أ  متخلص من التقاء الساكنين بالض ٱۡدُن٠ا

 
 سورة الكيف(  18) 

 

ّٗٙ  ١  ِن٠ََصة   1 ِ ّٗٙ  ١ ةِن٠َصّٗ  ةَرّي ِ  واإلخفاء جلي بترؾ السكت؛ وصاًل: ةَرّي
شّٗ  2

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ةشّٗ ةثَ  ةثَأ

2  ُٙ ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ْ يُ  6 ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠يُ  ۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ّيِئۡ  10 َٞ ّيِ  َو

َٞ  بإبداؿ الهمزة ياءً  َو
د٠ُنَ  15

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ يَة يَد

16  ْ ا ۥٓ ُو
ۡ
ْ وُۥةٌَ  ٌَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ا

ّيِئۡ  16 َٟ ّيِ  َوُي َٟ  بإبداؿ الهمزة ياءً  َوُي

16  ِّٗ ِۡرٌَ ؛ وتفخيم الراء وكسر الفاء ,بفتح الميم ةِّٗ ۡرٌِ ٍّ٘  ةّ٘
 جلي

ََٰورُ  17 َٰ  دٍَّش  ايبتشديد الز  َورُ دٍّشٍّ
٠َ ذَ  17 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
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َذدِ   17 ٟۡ ُٙ ۡ َذِدۦ   ٱل ٟۡ ُٙ ۡ  : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  ٱل
ِٖۡبَخ  18 ُٙ َ ِّٖيَخ  َول ُٙ َ  بإبداؿ الهمزة ياءً ؛ و الثانية بتشديد الالـ َول
 بضم العين ةرُُنجّٗ  ةرُۡنجّٗ  18

19   ۡٗ ُٗ  (٘هةً ) َۡلِثُۡذ ووصالً: بإتباع ميم ؛ بإدغاـ الثاء في التاء ۥ  َۡلِثذَّ
 الجمع واواً لفظية

دُِسٗ 19
ۡ
ُٗ ٌََٖۡية ٌََٖۡيأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥدُِس

 الجمع واواً لفظية
22  ُٗ ۡنَٖ

َ
ٓ أ ِ ّ َ  رٍّ ِ ّ ُٗ  رٍّ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

24  ِٚ ِديَ ٟۡ ۦ َح ِٚ ِديَ ٟۡ  : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  َح
25  ْ ْ  اَح  ِ٘ة  بإبداؿ الهمزة ياءً  ح  يَ ِ٘ة
29 ِٚ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  ٠ٌَِٖٚ٘ۡيُ  ٌَُٖۡيۡد

ِ  ثِۡئَس  29 بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َس حث
 العارض للسكوف وقفاً 

 بإخفاء التنوين عند الخاء اُخَۡضّٗ  ٙةثَِيةبّٗ  اثَِيةثًة ُخَۡضّٗ  31
ذٍِّك  31  مزةبحذؼ اله يَ  ذٍِّك َّ٘  يَ  َِّٔ٘
34  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

َٛة   34
َ
َٛة خ

َ
مطلقًا: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على  خ

 المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو
35  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ة 36 َٟ ٜۡ ِ ة ّ٘ َٙ ُٟ ٜۡ ِ مفتوحة بعدىا؛ ميماً  ةاديز , مع ضم الهاءب ّ٘
 (التثنية)ب

37  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ٍّٜة   38 ِٓ َٰ ٍّٜة لٍّ ِٓ َٰ  الثانية مطلقًا: بإثبات األلف لٍّ
َظدّٗ  38

َ
ٓ أ َ  اثَِرّ ِ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اأ

 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  إِن دََرِنۦ إِن دََرنِ  39
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َٛة   39
َ
َٛة خ

َ
مطلقًا: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على  خ

 بوالمنفصل, أي بالقصر حسب مذى
ن 40

َ
ٓ أ ن َرّ ِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ

ۦ٠يُ  ۡدتَِيِ يُ  40 : بإثبات ياء وصالً بإبداؿ الهمزة واواً؛ و  تَِيِ
 زائدة ساكنة

 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  42
42  ٓ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
َ  اأ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اأ

 مزة ياءً بإبداؿ اله حٞ يَ ذِ  ٌَِبحٞ  43
جّٗ  44 ِۡ جّٗ  ةُخ ُِ  بضم القاؼ ةُخ
٠َٛة 48 ُٙ ٠َٛةِصي ِصۡبُذ ُٙ  بإبداؿ الهمزة ياءً  ُذ
50  ْ حِ ٱۡشُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ حُ  لِٖۡ َٓ ِ ه َل  َٙ ْ  لِٖۡ  بضم التاء ٱۡشُضُدوا

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َس ثِح ثِۡئَس  50
 العارض للسكوف وقفاً 

51  ۡٗ ُٟ دتَّ َٟ ۡط
َ
د أ َٟ ۡط

َ
ۥَجَٰ أ ُٗ ؛ بنوف مفتوحة بدؿ التاء, وبعدىا ألف ُٟ

 ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية
ُٜخ  51 ُْ ة  َ٘ َٜخ  َو ُْ ة  َ٘  بفتح التاء َو
55  ْ ٠ُٜٓا ِ٘ ٠٠ُٜيُ  يُۡد ِ٘ ْ  بإبداؿ الهمزة واواً  ا

55 ۡؐ ۡٗ ُٟ تَِي
ۡ
ُٗ  دَأ ُٟ تَِي

ۡ
ُٗ ةدَ  يَأ ُٟ ُٗ ةيَ  ۬ؐۡ ۥتَِي ُٟ تباع ميم ؛ ووصاًل: بإبإبداؿ الهمزة ألفاً  تَِي

 في )تأتيهم( الجمع واواً لفظية
ُزوّٗ  56 زُ  اُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ

ٗيُ  58 ُٞ ُٗ ٠َ يُ  َداِخُذ ُٞ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة واواً  ۥاِخُذ
 الجمع واواً لفظية

59 ِٟٗ ِٓ ِٖ ٟۡ َٙ ِ ُٗ  ل ِٟ ِٓ
َٖ ٟۡ ُٙ ِ ؛ الثانية وفتح الالـ األولى, بضم الميم ۥل

 واواً لفظية ووصاًل: بإتباع ميم الجمع
رََءيَۡخ  63

َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

نصَ  63
َ
ةٓ أ َ٘ َٰ َو ُٝ ى نصَ  ِٜي

َ
ة أ َ٘ َٰ َو  بكسر الهاء ِٜيِٝ ى

 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  ۚۦٓ َجۡجوِ  َجۡجِو   64
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66  ِٚ َٙ ِ ِٚ  ُتَهّٖ َٙ ِ  : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  ۦُتَهّٖ
ِِعَ  67 ِِع  اَغۡۡبّٗ َ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اَغۡۡبّٗ َ٘
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َشَذِضُدَِنَ  َشَذِضُدَِنٓ إِن 69
 بفتح الالـ, وتشديد النوف َِّّ َٖ  َٔ تَۡس  َِّٖۡ  َٔ تَۡس  70

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َخ يصِ  ِصۡبَخ  71
 العارض للسكوف وقفاً 

ِِعَ َغۡۡبّٗ  72 ِِع َغۡۡبّٗ  اَ٘  : بإسكاف ياء اإلضافةمطلقاً  اَ٘
 بإبداؿ الهمزة واواً  اِخۡذَِن ٠َ ََل دُ  َداِخۡذَِن ََل دُ  73
 بضم السين اُنُۡسّٗ  اُنۡۡسّٗ  73
َِيَۢة َزكِيٍَّۢة 74 َْٰ  بألف بعد الزاي, وتخفيف الياء َش

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َخ يصِ  ِصۡبَخ  74
 العارض للسكوف وقفاً 

 بضم الكاؼ اَُّٛسرّٗ  اَّٛۡسرّٗ  74
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ِِعَ َغۡۡبّٗ  75 ِِع َغۡۡبّٗ  اَ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اَ٘
َّنِ  76 ُ َِن  لٍّ ُ  نوفبتخفيف ال لٍّ

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َخ يطِ  ِطۡبَخ  77
 العارض للسكوف وقفاً 

ٍَّخۡذَت  77 ٍَّخذتٍّ  َُ  بإدغاـ الذاؿ في التاء َُ
78  ِٔ وِي

ۡ
ِٔ وِ ةثِذَ  ثَِذأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ي

ُخذُ  79
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخذُ يَة يَأ

ٍَٜح َىۡػجّٗ  79 َٜح ۬ٙ ةَشٍِي  بإخفاء التنوين عند ال ين ةَىۡػجّٗ  َشٍِي
َٜۡيِ  80 ِ٘ َٜۡيِ ٠مُ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ة 81 َٙ ُٟ َ ةدِّ ُحجَ  ُحۡجِدل َٙ ُٟ َ  وتشديد الداؿ ,بفتح الباء ل
 بضم الحاء ةرُُۡحّٗ  ةرُۡۡحّٗ  81
82  ُٔ وِي

ۡ
ُٔ ةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  وِي

ۡتَجمَ  85
َ
 وتشديد التاء بدؿ القطع, بهمزة وصل ٌَۡتٍَّجمَ  ٌَد

 مع فتحها
 بزيادة ألف بعد الحاء, وبياء بدؿ الهمزة ح  يَ ِٙ َدَٰ  َۡحَِبح   86
 بضم الكاؼ اَُّٛسرّٗ  اَّٛۡسرّٗ  87
 تنوينبضم الهمزة دوف  آءُ َصزَ  آءً َصزَ  88
 بضم السين ايُُۡسّٗ  ايُۡۡسّٗ  88

ۡتَجمَ  89
َ
ٍّٗ خ ٍّٗ ٱتٍَّجمَ  ُث بهمزة وصل بدؿ القطع, وتشديد التاء  ُث

 مع فتحها

ۡتَجمَ  92
َ
ٍّٗ خ ٍّٗ ٱتٍَّجمَ  ُث بهمزة وصل بدؿ القطع, وتشديد التاء  ُث

 مع فتحها
93  ِٚ يۡ دٍّ ِٚ ٱلصَّ  ٱلصٍّ يۡ  بضم السين دٍّ
ُص٠َج  94

ۡ
ُص٠جَ يَأ

ۡ
أ َ٘ َ٘ يَةُص٠َج  َو  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُص٠جَ ةَو

 بضم السين اّدّٗ شُ  اَشّدّٗ  94
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َٓء   98 ة؛ ول همز ال وحذؼبتنوين الفتح للكاؼ,  ۬  َدَكًّ  َدَكٍّ
 يخفى مد العوض وقفاً 

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ُدوِ َ  ُدوِ ٓ  102
102  ٓ ة ۚٓ إِجٍّ ۡوِِلَةَٓء

َ
ۚٓ  أ ۡوِِلَةَٓء

َ
 الهمزة الثانية بتسهيل ٍّٛةٝاأ

ُزوّٗ  106 زُ  اُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ
َٚ  ١٠٧ُُٛزًَل  107 ِي ِۡ َٚ  ١٠٧ ۬ٙ ُُٛزَلّٗ  َذَٰ ِي ِۡ  بإخفاء التنوين عند الخاء َذَٰ
َٜة 109  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةيصِ  ِصۡب

 
 سورة مريم(  19) 

 

ٟيٓهٓع  1  ٓع  ٓه  ي  ٟ  ْٓ   ْٓ

بالسكت على الحروؼ المقطعة 
اإلشباع في ولو التوسط و  ؛خمسةال

 نوف إخفاءويلـز ذلك عدـ ؛ العين
 صادعند ال( عين)ال

2  ٓ ٓ  َزَكرِيٍّة بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ ول  ءَ َزَكرِيٍّة
 يخفى المد المتصل

ٓ  إِذۡ  ٢َزَكرِيٍّةٓ  2  بتسهيل الهمزة الثانية ذۡ ٝا ٢ ءَ َزَكرِيٍّة
 فاء التنوين عند الخاءبإخ ةَخٍِّيّٗ  َِٛدآءّٗ۬ٙ ةَِٛدآًء َخٍِّيّٗ  3

ُس  4
ۡ
أ ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُس اٱلرٍّ  ٱلرٍّ

 العارض للسكوف وقفاً 

7  ٓ ََٰزَكرِيٍّة ََٰزَكرِيٍّةٓءُ  َح ة بعد األلف؛ ول ضمومبزيادة ىمزة م َح
 يخفى المد المتصل

ََٰزَكرِيٍّةٓ إٍِّٛة 7 ََٰزَكرِيٍّةُٓء ٝا َح  ٍّٛة َؐۡح
ََٰزَكرِيٍّةُٓء وٍِّٛ   ةَح

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

 بضم العين ةذِّيّٗ نُ  ةِنذِّيّٗ  8
10  ٓ ِ

ّٰ َ  ٱۡصَهٔ  ِ
ّٰ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡصَهٔ 

18  ٓ ُن٠ذُ إَِّنِ
َ
َ   أ ُن٠ذُ  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ
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 الميم بضم خَّ ُ٘  ِ٘خَّ  23
ِ  ةنَۡصيّٗ  23  نوفبكسر ال ةۡصيّٗ ن
َ  تَُصَِِٰۡؿ  25 َٰ ت  وتشديد السينوالقاؼ, بفتح التاء  ۡؿ َِ صٍّ

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  ِخ يصِ  ِصۡبِخ  27
 العارض للسكوف وقفاً 

 بضم الالـ ٠َُُۡل  ٠ََُۡل  34
نٍّ  ِإَونٍّ  36

َ
 بفتح الهمزة َوأ

َٜة   38 د٠َُج
ۡ
َٜة  ةيَ  يَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠َُج

٠ُٜيُ  39 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  نَ ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ثَخِ  42
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

ثَخِ  43
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

43  َّ ِ د
ۡ
َّ ةيَ  يَأ ِ  لفاً بإبداؿ الهمزة أ د

ثَخِ  44
َ
د  َي 

ثََخ : وغَلً 
َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

ثَخِ  45
َ
د  َي 

ثََخ : وغَلً 
َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

َخةُف  45
َ
ٓ أ َخةُف  إَِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ

ٓ  رَ  47 ۥ ّ ِ ُٝ َ   إٍِّٛ ۥ َرّ ِ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ
 بكسر الالـ ةػّٗ َُمِٖۡ  ةَُمَٖۡػّٗ  51
55  

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمرُ يَة ُمرُ يَأ

َٔ ِإَو 58 َٔ  ۬۬ ۡشَر  ِإَو ۡشَر ءِي َٔ  ۬۬ ۡشَسَٰ ِإَو۬ؐۡ  ي بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

 وفتح الخاء ,بضم الياء نَ يُۡدَخ٠ُٖ يَۡدُخ٠ُٖنَ  60
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تِّيّٗ  61
ۡ
أ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ةتِّيّٗ ةَ٘  ةَ٘

ءَِذا 66
َ
َٰ  أ

َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين
 بضم الميم خَّ ُ٘  ِ٘خَّ  66
رُ  67 ُْ  بفتح الذاؿ والكاؼ وتشديدىما رُ ٍّْ يَذٍّ  يَۡذ
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  68
 بضم العين ةذِّيّٗ نُ  ةذِّيّٗ نِ  69
 بضم الصاد ةِّٖيّٗ ُغ  ةِغِّٖيّٗ  70
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  72

مها في التي ادغإؿ الهمزة ياء و ابدبإ ةَورِّيّٗ  ةَورِۡءيّٗ  74
 بعدىا فتصبح ياًء مشددة مفتوحة

ٌََرَءيَۡخ  77
َ
ٌََر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

َٜة 80 دِح
ۡ
َٜ ةَويَ  َوَيأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ةدِح

89  ۡٗ ۥيصِ  ِصۡبُذ ُٗ ووصاًل: بإتباع ميم  بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ُذ
 الجمع واواً لفظية

 

 سورة طو(  20) 
 

بالسكت على الحروؼ المقطعة  ٝ  ـ   ـٝ 1
 ن()الحرفي

4  ََ ٚۡ َخَٖ ٍّٙ ٚٙ ّمِ ٍّٙ ََ  ّمِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ

10 
ٓ َءانَۡصُخ ؐۡ ٓ  إَِّنِ  ٍَّٕهّ ِ
 َءاتِيُسٗ

 َ َ  َءانَۡصُخ ؐۡ إَِّنِ ٍَّٕهّ ِ

 ُٗ  ۥَءاتِيُس
؛ وأيضاً (فيهما)وصاًل: بفتح ياء اإلضافة 

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

12  ٓ   إَِّنِ
َ
َ خ  لهمزة, وكذلك ياء اإلضافةبفتح ا َّنِ

12  ّٗ٠ ٠َ  ىـُ  تنوينبالفتح دوف  ىـُ

14 
َٛة
َ
  ۬ؐۡ إٍَِِّّٛٓ خ
 إِنٍّ  ١٤َِّلِۡكرِٓي 

َٛة إٍََِِّّٛ 
َ
  ۬ؐۡ خ
 إِنٍّ  ١٤ َِّلِۡكرِيَ 

 (فيهما) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة
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16  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ة 18 َٟ ة َوَِّلَ ذِي َٟ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوَِّل ذِي
ٚۡ َدۡيِ  22 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند ال ين َدۡيِ  ِ٘
26  ٓ ِٰ  ۡ َ  َويَّۡسِ ِٰ  ۡ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َويَّۡسِ
36  َّ َ َّ ٠شُ  ُشۡدل َ  بإبداؿ الهمزة واواً  ل
ُخۡذهُ  39

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخۡذهُ ةيَ  يَأ

َٜمَ  39 ُۡػ ُِ ُ  َو ُۡ َٜمۡ َو  ۡػ
بإسكاف الالـ والعين؛ ول يخفى إدغاـ 
العين إدغاماً ص يراً في العين التي بعدىا 

 وىي عين )على(
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ذۡ إِ  ٣٩ََِّ َخيۡ  ذۡ إِ  ٣٩َخۡيَِّٓ  39
 بإدغاـ الثاء في التاء خٍّ ٌََٖجِس ٌََٖجِۡسَخ  40

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َخ يصِ  ِصۡبَخ  40
 العارض للسكوف وقفاً 

ِِس  41 ٍۡ ۡت  ٤١ِۡلَ َٞ ِِسَ  ٱۡذ ٍۡ ۡت  ٤١ ِۡلَ َٞ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡذ
رِي  42

ْۡ ٓ  ٤٢ذِ َجة َٞ ْۡ  ٱۡذ َجة ٤٢ رِيَ ذِ َٞ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡذ
تَِيةهُ  47

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تَِيةهُ ةٌَ  ٌَأ

47  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

47  َّ َّ يصِ  ِصۡبَجَٰ  بإبداؿ الهمزة ياءً  َجَٰ
ۥ 50 ُٝ َِ ٍء َخٖۡ ء ۬ٙ ََشۡ َِ  ََشۡ ۥَخٖۡ  بإخفاء التنوين عند الخاء ُٝ
دّٗ  53 ٟۡ  وفتح الهاء وألف بعدىا ,بكسر الميم ادّٗ َهَٰ ِ٘  اَم
َٜة 57 ِصۡبتَ

َ
صِ  أ

َ
َٜةيأ  بإبداؿ الهمزة ياءً  تَ

58  َّ ٍّٜ دَِح
ۡ
َٜأ ٌََٖ  َٜ َّ ةٌََٖ ٍّٜ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دَِح

ۥ 58 ُٝ ٍُ ُٝ  ُُنِٖۡ ٍۡ  , ويلـز ذلك عدـ الصلةبإسكاف الفاء ُُنِٖۡ
 بكسر السين ى٠ّٗ شِ  ى٠ّٗ شُ  58
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ُٗ  ٌَُحۡصِعَذُسٗ 61 وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بفتح الياء والحاء ۥٌََحۡصَعَذُس
 الجمع واواً لفظية

 بفتح النوف مع التشديد َُةل٠ُاْ إِنٍّ  َُةل٠ُٓاْ إِنۡ  63

64  ْ ُۡۡذ٠ا ٍّٗ ٱ ٍّٗ ٱ: وغَلً  ُث ْ اُث   د٠ُا
ْ يٱ :اثذداءً   ُذ٠ا

داًء:  , ابتبإبداؿ الهمزة ألفاً وصاًل: 
 كحفص

69  ًۡ َِ  وتشديد القاؼ ؛بفتح الالـ ًۡ ٍِّ دََٖ  دَٖۡ

71  ۡٗ ُٜذ َ٘ ُٗ ۬۬ ءَ  َءا ُٜذ َ٘  ۥا
بتسهيل الهمزة و  ,ىمزة استفهاـ بزيادة
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً ؛ و الثانية

 لفظية
71   ً َٰ ٚۡ ِخَل ِ ّ٘ ٙٚ ِ ّ٘   ً َٰ  بإخفاء النوف عند الخاء ِخَل
 اؿ الهمزة واواً بإبد زَِركَ ٠َّٛ  ۡدزَِركَ َّٛ  72

تِ  74
ۡ
؛ ول يخفى المد ألفاً بإبداؿ الهمزة  تِ يَة يَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
دِِٝۦ 75

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  دِِٝۦةيَ  يَأ

75  ّٜٗ ِ٘ ّٜٗ ٠مُ  ةُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ةِ٘

ۡسِ  77
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
 ٱۡسِ  أ

 بدؿ القطع في )أسر(, بهمزة وصل
اء الساكنين؛ تخلصاً من التقنوف الوكسر 

ول يخفى كسر ىمزة الوصل عند 
 , ومطلقاً بترقيق الراءالبتداء بها

80  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

80  ۡٗ ُٗ َووَ  َوَنََٰنۡدَجَُٰس ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بحذؼ األلف األولى ۥَنۡدَجَُٰس
 ظيةالجمع واواً لف

93   ِٚ ۦَ  : وغَلً  دَتٍّجَِه ِٚ   دَتٍّجَِه
ۦ  : وٍُةً  ِٚ  دَتٍّجَِه

 ساكنة, وصالً  مفتوحة ,زائدةبإثبات ياء 
 وقفاً 

ُخذۡ  94
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخذۡ ةدَ  دَأ
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ِسٓ   94
ۡ
 ِسَ  اَوََل ثِرَ  َوََل ثَِرأ

؛ ووصاًل: بفتح ياء بإبداؿ الهمزة ألفاً 
 اإلضافة

94  َٔ َٔ  ۬۬ َر  إِشۡ  إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

ۥ 97 ُٝ ٍّٜ َُعّرَِر َ  ۡلٍّ ۥرُ عۡ ۡلٍّ ُٝ ٍّٜ ُ  َر ۥرِ عۡ ۡلٍّ ُٝ ٍّٜ  َر

ابن جماز: بإسكاف الحاء, وتخفيف 
الراء؛ ابن ورداف: بفتح النوف األولى, 

وإسكاف الحاء, وضم الراء مع تخفيفها؛ 
 وتفخيم الراء جلي

َٚ  ١٠٠ۡزًرا وِ  100 ِي ِۡ َٚ  ١٠٠ ٙاوِۡزرّٗ  َذَٰ ِي ِۡ  بإخفاء التنوين عند الخاء َذَٰ

103  ۡٗ ِثُۡذ ِثذَّ  ۡلٍّ ۥۡلٍّ في التاء؛ ووصالً: بإتباع ميم  ثاءبإدغاـ ال ُٗ
 الجمع واواً لفظية

104  ۡٗ ِثُۡذ ِثذَّ  ۡلٍّ ۥۡلٍّ في التاء؛ ووصالً: بإتباع ميم  ثاءبإدغاـ ال ُٗ
 الجمع واواً لفظية

٠َ وَ  112 ُٞ  َ٠ ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ٚٞ مُ  112 ِ٘ ٚٞ ٠مُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
116  ْ حِ ٱۡشُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ حُ  لِٖۡ َٓ ِ ه َل  َٙ ْ  لِٖۡ  تاءالبضم  ٱۡشُضُدوا

ٍُّٜسٗ 123 دَِح
ۡ
ُٗ يَة يَأ ٍُّٜس بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ووصاًل: بإتباع ميم  ۥدَِح

 الجمع واواً لفظية
ۡخَمَٰ  125

َ
دََِّٓ أ دَََِّ  َظَشۡ ۡخَمَٰ  َظَشۡ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ٚب  127 ِ٘ ٚب ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ُمرۡ  132

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمرۡ َوا َوأ

َٜة 133 دِح
ۡ
َٜةةيَ  يَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دِح

دِِٟٗ 133
ۡ
ُٗ ةيَ  دَأ ِٟ ِ ُٗ ةدَ  ۥد ِٟ ِ  ۥد

 ؛ ووصاًل: بإتباع ميمبإبداؿ الهمزة ألفاً 
؛ وقرأ ابن ورداف: بالياء الجمع واواً لفظية

 بدؿ التاء األولى
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 سورة األنبياء(  21) 
 

2 ِٟٗ تِي
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 الجمع واواً لفظية
د٠ُنَ  3

ۡ
َذَذد

َ
َذَذة أ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ أ

 ّ ِ ٔ رٍّ ُُ  َُةَل َرّ ِ  4
, وحذؼ األلف, وإسكاف بضم القاؼ

الالـ؛ )على األمر(؛ ول يخفى إدغاـ 
 الالـ في الراء

4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َٜة 5 ِ د

ۡ
َٜةٌََٖۡية ٌََٖۡيأ ِ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د

٠ُٜنَ  6 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء ي٠َُ َٰ  ٠َِّٛ ٓ  7
 بدؿ الياء ابعدى

ُز٠ُٖنَ  8
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةيَ  يَأ

َٛة 11
ۡ
نَظد

َ
نَظة َوأ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛةَوأ

َٜةٓ  12 َش
ۡ
َٜةةثَ  ثَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َش

15  َٚ ِِٙدي َٚ  ٙاَظِػيدّٗ  َظِػيًدا َذَٰ ِِٙدي  بإخفاء التنوين عند الخاء َذَٰ
ِِعَ  24 ِِع  ٍّ٘  اء اإلضافةمطلقًا: بإسكاف ي ٍّ٘

وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء ي٠َُ َٰ  ٠ُِٛ ٓ  25
 بدؿ الياء بعدىا

ٚۡ َخۡظَحذِِٝۦ 28 ِ ّ٘ ٙٚ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡظَحذِِٝۦ ّ٘
29  ٞ َٰٝ ٓ إَِل َ  إَِّنِ ٞ  إَِّنِ َٰٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِل
٠ُٜنَ  30 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
33  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ِخٍّ  34  بضم الميم خٍّ َّ٘  ّ٘
ُزوّٗ  36 زُ  اُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ
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40 ِٟٗ تِي
ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 الجمع واواً لفظية
زِئَ  41 ٟۡ ِد ٱۡشُذ َِ دُ  َوَٕ َِ زِ  َوَٕ ٟۡ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم يَ ٱۡشُذ
زِئَ ٱۡشذُ  41 زِ  ٟۡ ٟۡ  بإبداؿ الهمزة ياءً  يَ ٱۡشُذ
زُِءونَ  41 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
ِِت  44

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِت ةَٛ  َٛأ

ََعَٓء إَِذا 45 ََعَٓء  ٱلَّ  بتسهيل الهمزة الثانية َذاٝاٱلَّ
ةَل  47 َِ ةُل  ِ٘ۡس َِ  بضم الالـ ِ٘ۡس
ٚۡ َخۡرَدلٍ  47 ِ ّ٘ ٙٚ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء ۡرَدلٍ خَ  ّ٘
َٜة 55 ِصۡبتَ

َ
ِصي أ

َ
َٜةأ  بإبداؿ الهمزة ياءً  تَ

61  ْ د٠ُا
ۡ
ْ ةٌَ  ٌَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

َٛخ  62
َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َٛخ ٝاَٰء َءأ

 بين الهمزتين

حّٗ  73 ٍّٙ ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
حّٗ ۫ى أ مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٙ

 همزتينبين ال

80   ۡٗ ِشُس
ۡ
ُٗ  ثَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥ  ثَةِشُس

 الجمع واواً لفظية
َٰ  ٱلّرِيطَ  81  وزيادة ألف بعدىا "بالجمع" ,بفتح الياء طَ ٱلّرَِح
ِِٜ٘يَ  88 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

89  ٓ ٓ  َوَزَكرِيٍّة توحة بعد األلف؛ ول بزيادة ىمزة مف ءَ َوَزَكرِيٍّة
 يخفى المد المتصل

ٓ  َوَزَكرِيٍّةٓ إِذۡ  89  بتسهيل الهمزة الثانية ذۡ ٝا ءَ َوَزَكرِيٍّة
94  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
94  ٞٚ ِ٘ ٚٞ ٠مُ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ِّ  ٌُذَِعۡخ  96  بتشديد التاء األولى َعۡخ ٌُذ
ُص٠جُ  96

ۡ
أ َ٘ ُص٠ُج َو

ۡ
َ٘ ةيَ  يَأ  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُص٠جُ ةُص٠ُج َو
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حّٗ  99 َٟ ِ ُدََلٓءِ َءال حّٗ يَ َهَُٰدََلٓءِ  َه  َٟ ِ  مفتوحة الثانية ياءً  الهمزة بإبداؿ ةل
103  ُٗ ُٟ ُٗ زِ ََل َُيۡ  ََل ََيُۡزُج ُٟ  بضم الياء, وكسر الزاي ُج

بتاء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الواو,  يۡف٠َ تُ  َجۡف٠ِي 104
 اءوبعدىا ألفاً بدؿ الي

ةٓءَ  104 َٙ ةٓءُ  ٱلصٍّ َٙ  بضم الهمزة ٱلصٍّ
ُذِت   104 ُٓ ِٓ  لِٖۡ  بكسر الكاؼ, وفتح التاء وألف بعدىا ِت  َتَٰ لِٖۡ
104  ٓ َٛة

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛةاثَدَ  ثََدخ

َٔ َرّبِ  112 َٰ  ُُٔ رٍّبَّ  َق
بضم القاؼ, وحذؼ األلف, وإسكاف 
الالـ؛ )على األمر(؛ ول يخفى إدغاـ 

 راءالالـ في ال
 بضم الباء رٍّبَّ  َرّبِ  112

 
 سورة الحج(  22) 

 

5   َٰ ِ  نََظةُٓء إ
َٰ ٝانََظةُٓء  َٰ ۡؐ۬ 
 ََّلَٰ وِ نََظةُٓء 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

 بهمزة مفتوحة قبل التاء ۮ   وَ  َوَرَبۡخ  5

همزة ياًء؛ ول يخفى المد بإبداؿ ال َس حَوَۡلِ  َس ؐۡحَۡلِ  َوَۡلِۡئَس  َۡلِۡئَس ؐۡ 13
 العارض للسكوف وقفاً 

َِٰب  17 َٰجِ  يَ  َِٔوٱٕطٍّ  بحذؼ الهمزة يَ ـ َوٱٕطٍّ
ٚۡ َدمٍّ  22 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند ال ين َدمٍّ  ِ٘

23  ُ ُ  ا  ۡدلُدّٗ َول , أما بإبداؿ الهمزة واواً )الهمزة األولى( ا  لُدّٗ ٠َول
 الثانية فال إبداؿ فيها مطلقاً 

 بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َش٠َآءٌ  َش٠َآءً  25
 ساكنة : بإثبات ياء زائدةوصالً  ۚۦٓ َوٱۡۡلَةدِ  َوٱۡۡلَةدِ   25
َٛة 26

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛةاث٠ٍَّ  ث٠ٍَّخ
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د٠ُكَ  27
ۡ
تِيَ ۬ؐۡ  يَد

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِيَ يَة۬ؐۡ  د٠ُكَ ةيَ  يَأ

٠َ ذَ  30 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
31  ُٝ ٍُ ُٝ فٍّ َذخَ ذَ  َذَذۡخَف  وتشديد الطاء ,بفتح الخاء ٍُ

بكسر الداؿ, وفتح الفاء, وزيادة ألف  مُ ٰـَ ٌَ دِ  َدۡذمُ  40
 بعدىا

ۡخ  40 َ٘ ّدِ ُٟ ٍّ ۡخ  ل َ٘ ِد ُٟ ٍّ  بتخفيف الداؿ ل

44   ۡٗ ُٟ َخۡذُت
َ
َخذتَّ  أ

َ
ۥ  أ ُٗ وصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ و  ُٟ

 ميم الجمع واواً لفظية

يِّٚ 45
َ
د َٓ  ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَٓ ٌَ  ٌَ

 ٚ۫ى َ ٌَ 

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة, بألف بعد الكاؼ
 ,ل الهمزةيسهمع تبدؿ الياء,  مكسورة

 لو في األلف التوسط والقصرو 
 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  ۬ؐۡ َوۡهَ  ٌَِّهَ  ۬ؐۡ َوِهَ  45

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َوبِي   َوبِۡئ   45
 العارض للسكوف وقفاً 

يِّٚ 48
َ
 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ٚ۫ىَوََك 

بألف بعد الكاؼ بدؿ الهمزة, ثم ىمزة 
مكسورة بدؿ الياء, مع تسهيل الهمزة, 

 ولو في األلف التوسط والقصر
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  48
ة 48 َٟ َخۡذُت

َ
ة أ َٟ َخذتَّ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أ

ِٜحٍّذِِٝۦ 52 ۡ٘
ُ
ِٜحَ  أ ۡ٘

ُ
 بتخفيف الياء ذِِٝۦأ

54  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠َذيُ  َذُيۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

55 ۡؐ ُٗ ُٟ تَِي
ۡ
ٗۡ  دَأ ُٟ تَِي

ۡ
ُٗ ؐۡةدَ  يَأ ُٟ ُٗ ةيَ  تَِي ُٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتَِي

 الجمع واواً لفظية
58  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
ۡدَخَلّٗ  59  بفتح الميم ۡدَخَلّٗ ٍّ٘  َّ٘
٠رٞ  60 ٍُ ٠ٌّ َد ٍُ ٠ّٞ  ََٕه ٍُ ٍُ  ۬ٙ ََٕه  بإخفاء التنوين عند ال ين ٠رٞ َد
 بدؿ الياء بالتاء ۡدُن٠نَ دَ  يَۡدُن٠نَ  62
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ًٌ َخجِيٞ  63 ۬ٙ َِٕفي ًٞ  خاءبإخفاء التنوين عند ال َخجِيٞ  َِٕفي
64  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
ن 65

َ
ةَٓء أ َٙ ةَٓء  ٱلصٍّ َٙ  بتسهيل الهمزة الثانية نٝاٱلصٍّ

66  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ِ  َوبِۡئَس  72 ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 
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 سورة المؤمنون(  23) 
 

٠ُٜنَ  1 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
14  ُٝ َجَٰ

ۡ
نَظأ

َ
نَظة أ

َ
ُٝ أ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َجَٰ

َٛة 19
ۡ
نَظد

َ
ُز٠ُٖنَ  ۬ؐۡ ٌَأ

ۡ
  دَأ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  نَ َُك٠ُدَة ۬ؐۡ َٛةةنظَ ٌَأ

َٜةٓءَ  20 َٜةٓءَ شِ  َشۡح ؛ ول يخفى أّف الياء تصبح بكسر السين ح
 مدية

َّۡصِِيُسٗ 21 ُٗ  ن ٍّۡصِِيُس ؛ , واإلخفاء جليالنوف بتاء مفتوحة بدؿ ۥت
 ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

ُز٠ُٖنَ  21
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ دَة دَأ

ٍٝ َدۡيُ  23 َٰ ۥٓۚٓ إَِل َٰٝ ۬ٙ هُ ِ َدۡيِ  إَِل  ال ين عند نينو تال بإخفاء ۚۦٓ ه

ۥٓۚٓ  23 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ ؛ بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۚۦٓ ه
 وترقيق الراء جلي

ۡمُرَٛة 27
َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡمُرَٛةٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

27   
 التنوين بالكسر دوف ِ٘ٚ ُُكِّ  ِ٘ٚ ُُكّ

َٛة 31
ۡ
نَظد

َ
نظَ  أ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛةةأ

32  ْ ِن ٱۡخُجُدوا
َ
ْ  أ ُن ٱۡخُجُدوا

َ
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أ

ۥٓۚٓ  32 ٍٝ َدۡيُهُ َٰ َٰٝ ۬ٙ إَِل ِ َدۡيِ  إَِل  ال ين عند نينو تال بإخفاء ۚۦٓ ه

ۥٓۚٓ  32 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ ؛ بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۚۦٓ ه
 وترقيق الراء جلي

33 ۡؐ ُٔ ُز
ۡ
  يَأ

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ دَة ُُكُ ؐۡيَة ُز٠ُٖنَ دَأ

35  ۡٗ ُٗ ُ٘  ِ٘ذَّ  الميم األولى بضم ۥذَّ
ةَت  36 َٟ ۡي ةتِ  (٘هةً )َٞ َٟ ۡي  بكسر التاء َٞ
38  ُٙ ِ ِِٜ٘يَ ث ُٙ  ۡد ِ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ث
َٛة 42

ۡ
نَظد

َ
نظَ  أ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛةةأ

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُرونَ خِ ٰـَ  يَۡصذَ  ِخُرونَ  ٔۡ يَۡصَت  43
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ا   44  الفتح, ول يخفى مد العوض وقفاً  بتنوين ا  َتَۡتً  َتَۡتَ
حّٗ  44 ٍّ٘

ُ
حّٗ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّ٘

٠ُٜنَ يُ  44 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
47  ُٚ ِ٘ ُٛۡد

َ
ُٛ  خ

َ
ُٚ ٠خ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

 بضم الراء ُرۡب٠َة   َرۡب٠َة   50
52  ِ ِ  ۦٓ ِإَونٍّ َهَِٰذه نٍّ َهَِٰذه

َ
 بفتح الهمزة ۦَوأ

ٚۡ َخۡظَيحِ  57 ِ ّ٘ ٙٚ ِ  الخاء عند النوف بإخفاء َخۡظَيحِ  ّ٘
٠ُٜنَ يُ  58 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 بإبداؿ الهمزة واواً  د٠ُنَ ٠يُ  يُۡدد٠ُنَ  60

تِ  68
ۡ
المد بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى  تِ ةيَ  يَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
72  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠ُٜنَ  74 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
78  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
79  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
80  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ءَِذا 82
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

 (-على اإلخبار- الستفهاـ
َٜة 82 َٜةُ٘  ِ٘ۡذ  الميم بضم ۡذ

ءٍِّٛة 82
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٛة۬۬  أ

 بين الهمزتين
ُرونَ  85 ٍّْ َ دََذ ُرونَ دَذٍّ۬  بتشديد الذاؿ ٍّْ
88  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
92  ِٗ ِ َٰٖ ُٗ  َع ِ َٰٖ  بضم الميم َع
99  ُٗ ُٞ َظَد

َ
ُٗ ظَ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ ُٞ  بتسهيل الهمزة الثانية َد
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100  ُٔ َٙ ۡخ
َ
ٓ أ َ  ََٕهّ ِ ُٔ  ََٕهّ ِ َٙ ۡخ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ۡخ  103 ٍٍّ ٚۡ َخ َ٘ ٚٙ َو َ٘ ۡخ  َو ٍٍّ  بإخفاء النوف عند الخاء َخ

110  ۡٗ ُٞ ٠ ُٙ َۡذُت َذتَّ  ٌََّۡتٍّ ۥٌََّۡتٍّ ُٗ ُٞ ٠ وصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ و  ُٙ
 فظيةميم الجمع واواً ل

 بضم السين ۡخرِيًّةشُ  ِشۡخرِيًّة 110

112  ۡٗ ؛ ووصالً: بإتباع ميم في التاء ثاءبإدغاـ ال ۥُٗ َۡلِثذَّ  َۡلِثُۡذ
 الجمع واواً لفظية

114  ۡٗ ِثُۡذ ِثذَّ  ۡلٍّ ؛ ووصالً: بإتباع ميم في التاء ثاءبإدغاـ ال ۥُٗ ۡلٍّ
 الجمع واواً لفظية

 
 سورة النور(  24) 

 

ُرونَ  1 ٍّْ ُرونَ  دََذ ٍّْ  بتشديد الذاؿ دَذٍّ
ْ  ِ٘ةْاَحَ  2  بإبداؿ الهمزة ياءً  حَ يَ ِ٘ة

ُخۡذُزٗ 2
ۡ
ٌَحٞ  ۬ؐۡ دَأ

ۡ
ُٗ دَة َرأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ٌَحٞ ا۬ؐۡ رَ  ۥُخۡذُز

 الجمع واواً لفظية
٠ُٜنَ  2 ِ٘ ُٙ  ۬ؐۡ دُۡد ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ٠ُٜنَ ٠دُ  ۡد ِ٘ ۡؐ۬  ُٙ ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
3  ُٙ ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
4  ْ د٠ُا

ۡ
ْ ةيَ  يَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

6  ٓ َدآُء إَِلٍّ َٟ َدآُء  ُط َٟ  ۬ؐۡ َلٍّ ٝاُط
َدآُء  َٟ  َلٍّ وِ ُط

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

ۡربَمُ  6
َ
ۡربَمَ  أ

َ
 العين بفتح أ

َِٙصحَ  9 َِٙصحُ وَ  َوٱَٕۡذَٰ  بضم التاء ٱَٕۡذَٰ

12 
 ُٙ ۡ ٠َُٜن ؐۡٱل ِ٘  ۡد

َِ٘جَُٰخ  ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ ٠َُٜن ٠ۡؐٱل ُٙ وَ  ِ٘ ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَُٰخ ٠ٱل

13  ْ د٠ُا
ۡ
ْ ةيَ  يَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا
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15  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ِِٜ٘يَ  17 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
ُمرُ  21

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمرُ ةيَ  يَأ

22  ِٔ دَ
ۡ
لٍّ  يَد

َ
 َحَذأ

بتقديم التاء على الهمزة, وفتح الهمزة, 
؛ )من األلوة وتشديد الالـ مع فتحها

بتثلي  الهمزة, أي الحلف, أي ل 
يتكلف الحلف, أو ل يحلف أولو 
الفضل على أف ل يؤتوا, ودؿ على 

حذؼ ل, خلو الفعل من النوف الثقيلة, 
 ي اإليجاب(فإنها تلـز ف

22  ْ ْ د٠٠ُيُ  يُۡدد٠ُٓا  بإبداؿ الهمزة واواً  ا
23  ُٙ ۡ َِ٘جَِٰخ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَِٰخ ٠ٱل
 بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيَ  ٙةُبُي٠دّٗ  ُبُي٠دًة َدۡيَ  27
27  ْ نُِص٠ا

ۡ
ْ تَۡصَذة تَۡصَذأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  نُِص٠ا

ُرونَ دَذَ  27 ُرونَ دَذٍّ  ٍّْ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
 بإبداؿ الهمزة واواً  َذنَ ٠يُ  ۡدَذنَ يُ  28
 بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيَ  ٙةدّٗ ُبُي٠ ُبُي٠دًة َدۡيَ  29
ِِٜ٘يَ  30 ۡد ُٙ ِّٖٕۡ  ُٙ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ِّٕٖۡ
َِ٘جَٰخِ  31 ۡد ُٙ ِّٖٕۡ  ُٙ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَِٰخ ٠ِّٕٖۡ
ْوَِّل  31

ُ
ْوَِّل  َدۡيَ  َدۡيِ أ

ُ
 وتفخيم الراء جلي ؛بفتح الراء أ

٠ُٜنَ  31 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 الثانيةالهمزة  بتسهيل نۡ ٝاٱۡۡلَِيةٓءِ  ٱۡۡلَِيةٓءِ إِنۡ  33
َجّيَِجَٰخ   34 َجيٍَّجَٰخ   َّ٘  فتح الياءب َّ٘

 الواوفتح و  بدؿ الياء, مفتوحة تاءب دَ ٍُّ ٠َ دَ  ي٠َُُدُ  35
 وتشديد القاؼ والداؿ,

ًُ يُ  43 ِ ًُ ي٠َُ  َدّٕ ِ  بإبداؿ الهمزة واواً  ّٕ



 فرش الجزء الثامن عشر                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص وايةر
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي جعفر المدني
 البيان

 ابن جماز ابن وردان
 

                                                                                                                 090      

 

 

43  ۡٚ ِِٝۦِ٘ َٰٖ ٚٙ ِخَل ِِٝۦ ِ٘ َٰٖ  الخاء عند النوف بإخفاء ِخَل
ُت  43 َٞ  بضم الياء, وكسر الهاء ُت ۡذِٞ يُ  يَۡذ

ۚٓ إِنٍّ  45  يََظةُٓء
 ٓۚ  ۬ؐۡ نٍّ ٝايََظةُٓء
 ٓۚ  نٍّ وِ يََظةُٓء

 إبدالها أو الثانية, الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

َجّيَِجَٰخ    46 َجيٍَّجَٰخ    َّ٘  فتح الياءب َّ٘

46  َٰ َٰ ِ َٰ ٝايََظةُٓء  يََظةُٓء إ َٰ ۡؐ۬ 
 ََّلَٰ وِ يََظةُٓء 

 إبدالها أو الثانية, الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

ِِٜ٘يَ  47 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ثِۡل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ثِۡل
48  َٗ  اء, وفتح الكاؼبضم الي َٗ ۡعسَ ِِلُ  ِِلَۡعُس
49  ْ د٠ُٓا

ۡ
ْ د٠ُةيَ  يَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ا

ِِٜ٘يَ  51 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
51  َٗ  بضم الياء, وفتح الكاؼ َٗ ۡعسَ ِِلُ  ِِلَۡعُس

52  ِٝ ِۡ  ِٝۦَوَيذٍِِّ  ٝۡ َوَيذٍِِّ  َوَيذٍّ
, ولبن ورداف: إسكاف بكسر القاؼ

الهاء مع  الهاء, وابن جماز لو: كسر
 الصلة

57  ُٗ ُٟ َٰ َوى
ۡ
أ َ٘ َ٘  َو ُٗ ةَو ُٟ َٰ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوى

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوَۡلِ  َوَۡلِۡئَس  57
 العارض للسكوف وقفاً 

ُٗ  ٔۡ َِٕحۡصَت  58 ُٗ ٰـَ  َِٕحۡصذَ  ِذُٛس  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِذُٛس

59 
 ِذ٠ُٛاْ ؐۡ ٔۡ ٌََٖۡحۡصَت 
 َذنَ  ٔۡ ٱۡشَت 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َذنَ ٰـَ  ٱۡشذَ  ِذ٠ُٛاْ ؐۡ ٰـَ ۡصذَ ٌَٖۡحَ 

61  ْ ُز٠ُٖا
ۡ
ْ ةدَ  (٘هةً ) دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُا

٠ُٜنَ  62 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ٠ُٜنَ  ۬ؐۡ ٱل ِ٘ ُٙ  يُۡد ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل ٠ُٜنَ ٠۬ؐۡ يُ  ِ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
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62 

ۚٓ ؐۡ ٔۡ يَۡصَت   ِذ٠ُٛهُ
َّ  ٔۡ يَۡصَت  ۬ؐۡ  ِذ٠َُٛٛ

ٗۡ ۬ؐۡ  َذ٠ُٛكَ  ٔۡ ٱۡشَت  ِِٟٛ
ۡ
 َطأ

َذن۬ؐۡ 
ۡ
 ٌَأ

ۚٓ ٰؐۡـَ  يَۡصذَ  َّ ٰـَ  يَۡصذَ  ِذ٠ُٛهُ ۬ؐۡ  ِذ٠َُٛٛ
ُٗ ة۬ؐۡ طَ  َذ٠ُٛكَ ٰـَ  ٱۡشذَ  ِٟ ِ ۬ؐۡ  ۥٛ

 َذنةٌَ 

؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً 
 الجمع واواً لفظية

بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َخ يطِ  ِطۡبَخ  62
 العارض للسكوف وقفاً 

 
 سورة الفرقان(  25) 

 

 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  ٌَِّهَ  5
7  ُٔ ُز

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُُكُ ةيَ  يَأ

8  ُٔ ُز
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُُكُ ةيَ  يَأ

ۡصُع٠ًرا  8 ۡصُع٠َرا   ٱُٛلرۡ  ٨ٍّ٘  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱُٛلرۡ  ٨ەٍّ٘

17  ۡٗ ُٛذ
َ
ُٗ ٝاَٰء َءأ  ۥُٛذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
بإتباع ميم الجمع وصاًل: و  ؛بين الهمزتين

 واواً لفظية
مۡ  17

َ
ُدََلٓءِ أ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٗۡ حَ َهَُٰدََلٓءِ  َه 

 بضم النوف, وفتح الخاء ذَ خَ ذٍّ جَّ  جٍّذٍِّخذَ  18
َ  تَۡصَذِفيُه٠نَ  19  بدؿ التاء األولى بالياء ۡصَذِفيُه٠نَ ي
ُز٠ُٖنَ  20

ۡ
 اً بإبداؿ الهمزة ألف َُك٠ُنَ ةَِلَ  َِلَأ
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هٍِذ َخۡيٞ  24 َ٘ هِذ ۬ٙ ي٠َۡ َ٘  ن عند الخاءينو تبإخفاء ال َخۡيٞ  ي٠َۡ
25  َُ ٍِّ َُ  تََظ ٍِّ  بتشديد الشين تَظٍّ
َۡذُت  27 َذتَّ  ٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ٱَّتٍّ
 بإخفاء التنوين عند الخاء َخِٖيَلّٗ  ٙةٌََُلجّٗ  ٌََُلًٛة َخِٖيَلّٗ  28
 فتح ياء اإلضافةوصاًل: ب ٠َُِۡمَ  ٠َُِۡم  30
33  َّ د٠َُٛ

ۡ
َّ ةيَ  يَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠َُٛ

33  َّ َّ يصِ  ِصۡبَجَٰ  بإبداؿ الهمزة ياءً  َجَٰ

٠َداْ  38 ُٙ ۡغَدََٰت َوَث
َ
٠دّٗ  َوأ ُٙ ۡغَدََٰت وَ ا َوَث

َ
؛ واإلدغاـ جليوصاًل: بتنوين الفتح,  أ

 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 
40  ۡٗ ٌََٖ

َ
٠ۡءِ  أ ٠ۡءِ   ٱلصٍّ ٗۡ حَ ٱلصٍّ َٖ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٍَ

ُزًوا 41 زُ  ُٞ  بهمز الواو اؤً ُٞ
رََءيَۡخ  43

َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

47  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
48  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
با 48 ُ  بُۡشَ ب ن  الشينالنوف بدؿ الباء, مع ضم ب اُشَ
ۡيذّٗ  49 ِ  ةٍّ٘ ّي  بكسر الياء مع تشديدىا ةذّٗ ٍّ٘
َٜة 51  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةِطح ِطۡئ
53  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
54  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ن 57

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية نٝاَطةَٓء  َطةَٓء أ

ُمُرَٛة 60
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُرَٛةةدَ  دَأ

62  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
67  َ ْ َول وا َُتُ ِۡ ٗۡ حُ  ٗۡ َح َ َِتُ َول ِۡ ْ  كسر التاءبضم الياء, و  وا
69  ًۡ  العين وتشديد ,األلف بحذؼ ًۡ يَُؾهٍّ  يَُظََٰه
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 بكسر الهاء دوف صلة ذِيِٝ  ذِيِٝۦ 69
ة  75 ًٙ َٰ َٚ  ٧٥َوَشَل ِي ِۡ ّٗٙ  َذَٰ َٰ َٚ  ٧٥ ٙةَوَشَل ِي ِۡ  بإخفاء التنوين عند الخاء َذَٰ

 
 سورة الشعراء(  26) 

 

1  ٓٗ  ٗٓ  ٓص  ـ   ـٓص
 ؛بالسكت على الحروؼ المقطعة الثالثة

ويلـز ذلك عدـ إدغاـ نوف )السين( في 
 الميم

ِِٜ٘يَ  3  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠مُ  ُمۡد
4  

ۡ
ٍَّظأ ٍّظَ  ن  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ةن

ةٓءِ َءايَحّٗ  4 َٙ ةٓءِ  ٱلصٍّ َٙ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ةيَحّٗ يَ ٱلصٍّ

5 ِٟٗ تِي
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ِٟ بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ووصاًل: بإتباع ميم  ۥتِي

 الجمع واواً لفظية

6  ۡٗ ِٟ تِي
ۡ
ۥةٌََصيَ  ٌََصَيأ ُٗ ِٟ وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِي

 الجمع واواً لفظية
زُِءونَ  6 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
ِِٜ٘يَ  8  زة واواً بإبداؿ الهم ِِٜ٘يَ ٠مُ  ُمۡد
9  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ

ِن ٱاۡخِ  10
َ
 أ

ِن ٱ: وغَلً 
َ
  خِ يأ
 خِ يٱ: اثذداءً 

, ابتداًء:  بإبداؿ الهمزة ياءً وصاًل: 
 كحفص

َخةُف  12
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

تَِية 16
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تَِيةةٌَ  ٌَأ

17  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

 بإدغاـ الثاء في التاء خٍّ َوَۡلِس َوَۡلِۡسَخ  18

22  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف
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َۡذَت  29 َذتٍّ  ٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ٱَّتٍّ
ة َدۡيِيإِ  29 ًٟ َٰ ّٟٗ  َل َٰ   ينبإخفاء التنوين عند ال َدۡيِي ٙةإَِل
30  َّ َّ يصِ  ِصۡبُذ  بإبداؿ الهمزة ياءً  ُذ

تِ  31
ۡ
بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد  تِ ٌَة ٌَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
ُمُرونَ  35

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُرونَ ةدَ  دَأ

36  ۡٝ رِۡص
َ
رِۡصِٝ  أ

َ
رِۡصِٝ  أ

َ
؛ ابن بكسر الهاء دوف صلةاف: ابن ورد ۦأ

 صلةال معبكسر الهاء جماز: 
د٠ُكَ  37

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُكَ ةيَ  يَد

41  ٍّٚ ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٚ ۫ى أ

 بين الهمزتين
45  ًُ َِ  وتشديد القاؼ ,بفتح الالـ ًُ ٍِّ دََٖ  دَٖۡ
٠نَ  45 ُٓ ٌِ

ۡ
٠نَ ةيَ  يَأ ُٓ  ألفاً بإبداؿ الهمزة  ٌِ

49  ۡٗ ُٜذ َ٘ ۥ۬۬ ءَ  َءا ُٗ ُٜذ َ٘  ا
بتسهيل الهمزة و  ,ىمزة استفهاـ بزيادة
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً ؛ و الثانية

 لفظية
49   ً َٰ ٚۡ ِخَل ِ ّ٘ ٙٚ ِ ّ٘   ً َٰ  بإخفاء النوف عند الخاء ِخَل
ِِٜ٘يَ  51 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

ۡسِ  52
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
 ٱۡسِ  أ

ة وصل بدؿ القطع في )أسر(, بهمز 
وكسر النوف تخلصاً من التقاء الساكنين؛ 

ول يخفى كسر ىمزة الوصل عند 
 البتداء بها, ومطلقاً بترقيق الراء

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ثِهَِجةدِيَ  ثِهَِجةدِيٓ  52
 بحذؼ األلف َظِذُرونَ  َدَِٰذُرونَ  56

59  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

ِِعَ  62 ِِع  َ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َ٘
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ِِٜ٘يَ  67 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
68  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
69  َٗ ِي َٰٞ  إِثَۡس

َ
  َجَجأ

َ
َٗ ٝاَجَجأ ِي َٰٞ  بتسهيل الهمزة الثانية ثَۡس

ٌََرَءۡحُذٗ 75
َ
ٌََر۬ أ

َ
ۥأ ُٗ بتسهيل الهمزة الثانية؛ ووصاًل: بإتباع ميم  ۡحُذ

 الجمع واواً لفظية
77  ٓ ِ

َ  إَِلٍّ ّٰ ِ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلٍّ ّٰ

٠َ ذَ  78 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
٠َ ذَ  80 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
ۥ 86 ُٝ ِبٓ إٍِّٛ

َ
ِبَ  ِِل

َ
ۥ ِِل ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ

102  ُٙ ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ِِٜ٘يَ  103 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
104  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
111  ُٚ ِ٘ ُٛۡد

َ
ُٛ  خ

َ
ُٚ ٠خ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

114  ُٙ ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
118  َٚ ِ٘ ِِعَ  ٍّ٘  ٍّ٘ َٚ ِ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ِِع 
118  ُٙ ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ِِٜ٘يَ  121 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
122  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
َخةُف  135

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

137  َُ  الالـ وإسكاف ,الخاء حبفت َُ ٖۡ خَ  ُخُٖ
ِِٜ٘يَ  139 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
140  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
َٰرِِٞيَ  149  بحذؼ األلف ٌَرِِٞيَ  َف

تِ  154
ۡ
بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد  تِ ةٌَ  ٌَأ

 العارض للسكوف وقفاً 



 فرش الجزء التاسع عشر                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 بي جعفر المدنيقراءة أ
 البيان

 ابن جماز ابن وردان
 

                                                                                                                 097      

 

 

156  ۡٗ ُخَذُز
ۡ
ُٗ َذَية َذَيأ ووصاًل: بإتباع ميم الهمزة ألفاً؛ بإبداؿ  ۥُخَذُز

 الجمع واواً لفظية
ِِٜ٘يَ  158 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
159  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
د٠ُنَ  165

ۡ
دَد
َ
دَ  خ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ ةخ

ِِٜ٘يَ  174 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
175  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  الهاء بإسكاف ٟۡ

حِ  َٔ ۡل  176 َٓ حَ  َل  ۡي َٓ بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا, وفتح التاء؛  ۡي
 ول يخفى أف ىمزة الوصل محذوفة

ُِ  ثِِِٕۡۡۡصَفةِس  182  بضم القاؼ ۡصَفةِس ثِٕۡۡ
187  ٍّٗ  بإسكاف السين ةٍّٗ ِْصۡ  ةَِْص
187  َٙ َٙ  ةٓءِ إِنٱلصٍّ  الثانيةالهمزة  بتسهيل نٝاةٓءِ ٱلصٍّ
188  

َ
ٓ أ ُٗ َرّ ِ َ  ۡنَٖ ُٗ  َرّ ِ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ِِٜ٘يَ  190 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  َّ٘
191  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ

197  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

ِِٜ٘يَ مُ  199  الهمزة واواً بإبداؿ  ِِٜ٘يَ ٠مُ  ۡد
٠ُٜنَ  201 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

202 ٗ ُٟ تَِي
ۡ
ُٗ ةَذيَ  َذَيأ ُٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتَِي

 الجمع واواً لفظية
ٌََرَءيَۡخ  205

َ
ٌََر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

ِِٜ٘يَ  215 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  اً بإبداؿ الهمزة واو  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
217  ۡ ۡ  َود٠ََّكٍّ  بالفاء بدؿ الواو األولى َذَذ٠َّكٍّ
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 سورة النمل(  27) 
 

ۚٓـ   ـٓسۚٓ  1  ٓس 
السكت على الحروؼ المقطعة ب

عدـ إخفاء نوف يلـز ذلك و ؛ ن(ي)الحرف
 تاء في )تلك(ين( عند الس)ال

ِِٜ٘يَ  2 ۡد ُٙ ُٙ  لِٖۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠لِٖۡ
 بإبداؿ الهمزة واواً  ٠نَ دُ ٠َويُ  َوُيۡدد٠ُنَ  3
٠ُٜنَ  4 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ٓ َءانَۡصُخ  7 َ  إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءانَۡصُخ  إَِّنِ
ةب   7 َٟ ةبِ  بِِظ َٟ  تنوينبالكسر دوف  بِِظ
ٚۡ َدۡيِ  12 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند ال ين َدۡيِ  ِ٘
ِِٜ٘يَ  15 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
16  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
َ ََلٓ  20 ِٰ ة  ِٰ ََل  َ٘ ة   مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َ٘
دِحََِّّ  21

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  دَِحَِّّ ةَِلَ  َِلَأ

َر  22 َٓ َٙ َر  َذ ُٓ َٙ  بضم الكاؼ َذ
22  َّ َّ يوَصِ  وَِصۡبُذ  بإبداؿ الهمزة ياءً  ُذ
ََل  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ 25

َ
 بتخفيف الالـ )للتفصيل: راجع األصوؿ( ْۤاوُدُجۡسٱيَة  خ

٠َن ؐۡ 25 ٍُ ٠ُٜنَ  َُّتۡ ٠َن ُُؐۡيۡ  ُتۡهِٖ ٠ُٜنَ حُ  ٍُ  )فيهما( بالياء بدؿ التاء ۡهِٖ

29  ٓ َُٖداْ إَِّنِ َٙ ۡ  ٱل
َُٖداْ  َٙ ۡ َ ٝاٱل  ۬ؐۡ َّنِ
َُٖداْ  َٙ ۡ َ وِ ٱل ِ ّ 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 كسورةواواً م

ِِٕۡقَ  29
ُ
ٓ خ َ  إَِّنِ ِِٕۡقَ  إَِّنِ

ُ
 من )إني( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

د٠ُِ   31
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُِ  اوَ  َوخ

ۡذُذ٠ِ   32
َ
َُٖداْ أ َٙ ۡ َُٖداْ  ٱل َٙ ۡ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ۡذُذ٠ِ  وَ ٱل
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س   33
ۡ
َٚ ۬ؐۡ  ثَأ ُمرِي

ۡ
َٚ ةدَ ۬ؐۡ  س  ثَة دَأ ؛ ول يخفى المد ؿ الهمزة ألفاً بإبدا ُمرِي

 العارض للسكوف وقفاً في )باس(
36  ِٚ وَٛ ِٙدَّ دُ

َ
ۦ خ ِٚ وَٛ ِٙدَّ دُ

َ
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  خ

ۦَ َءادَ  36 ِٚ َٰ ۦَ َءادَ  ى ِٚ َٰ , محذوفة وصالً مفتوحة  بإثبات ياء زائدة ى
 وقفاً 

37 ُٟٗ ٍّٜ دَِح
ۡ
َٜأ ٌََٖ  َٜ ُٗ ةٌََٖ ُٟ ٍّٜ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم اً بإبداؿ الهمزة ألف ۥدَِح

 الجمع واواً لفظية

38  ۡٗ يَُّس
َ
َُٖداْ خ َٙ ۡ َُٖداْ  ٱل َٙ ۡ ۥوَ ٱل ُٗ بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة؛  يَُّس

 ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية
دِحَِّ ؐۡ 38

ۡ
د٠ُِ   يَأ

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُِ  ةيَ  دِحَِّ ؐۡةيَ  يَد

َٛة   39
َ
َٛة خ

َ
: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على مطلقاً  خ

 المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو

َٛة   40
َ
َٛة خ

َ
مطلقًا: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على  خ

 المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ۡج٠َُِٖ َ ِِلَ  ۡج٠َُِٖ ٓ ِِلَ  40

رُ  40 ُٓ ۡط
َ
رُ  َءأ ُٓ اؿ ألف مع إدخ بتسهيل الهمزة الثانية َٰءٝاۡط

 بين الهمزتين
45  ْ ِن ٱۡخُجُدوا

َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخُجُدوا

49  َّ ِٖ ٟۡ َٖ مُ  َم  وفتح الالـ ,بضم الميم َّ ٟۡ
51  

َ
 بكسر الهمزة ٍّٛةإِ  ٍّٛةخ

د٠ُنَ  54
ۡ
دَد
َ
دَة خ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ خ

55  ۡٗ ٍُّٜس ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
ۥـ۫ى أ ُٗ  ٍُّٜس

مع إدخاؿ ألف  انيةبتسهيل الهمزة الث
وصاًل: بإتباع ميم الجمع بين الهمزتين؛ و 

 واواً لفظية
د٠ُنَ  55

ۡ
َد َُ  َ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ ةَُ
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ُ  يُۡشُِك٠نَ  59  بالتاء بدؿ الياء ۡشُِك٠نَ ت
60  ََ ٚۡ َخَٖ ٍّ٘

َ
ٚٙ أ ٍّ٘ ََ  أَ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ

60  
َ
ٞ ءِ أ َٰٝ َٰ  َل

َ
ٞ ۬۬ أ َٰٝ همزة الثانية مع إدخاؿ ألف بتسهيل ال َل

 بين الهمزتين

61  
َ
ٞ ءِ أ َٰٝ َٰ  َل

َ
ٞ ۬۬ أ َٰٝ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َل

 بين الهمزتين

62  
َ
ٞ ءِ أ َٰٝ َٰ  َل

َ
ٞ ۬۬ أ َٰٝ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َل

 بين الهمزتين
ُرونَ  62 ٍّْ ُرونَ  دََذ ٍّْ  بتشديد الذاؿ دَذٍّ
با 63 ُ  بُۡشَ ب ن  الشينف بدؿ الباء, مع ضم النو ب اُشَ

63  
َ
ٞ ءِ أ َٰٝ َٰ  َل

َ
ٞ ۬۬ أ َٰٝ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َل

 بين الهمزتين

64  
َ
ٞ ءِ أ َٰٝ َٰ  َل

َ
ٞ ۬۬ أ َٰٝ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َل

 بين الهمزتين

ََٰركَ  66 ِٔ ٱرٍّ ٔۡ  ثَ   ثَ
َ
 َركَ دۡ أ

مفتوحة بدؿ  وىمزة قطع ,بإسكاف الالـ
, وحذؼ ف الداؿوإسكا ىمزة الوصل,

 األلف؛ ول تخفى القلقلة

ءَِذا 67
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

 (-على اإلخبار-الستفهاـ 

ٍّٜة 67 ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٜةـ۫ى أ

 بين الهمزتين
ٚۡ ََغٓنَِجح   75 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند ال ين ََغٓنَِجح   ِ٘

َٔ إِۡشَر   76 َٔ  ۬۬ إِۡشَر   ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

77  ُٙ ِِٜ٘يَ ِّٕٖۡ ُٙ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ِّٕٖۡ
78  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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ََعَٓء إَِذا 80 ََعَٓء  ٱلَّ  بتسهيل الهمزة الثانية َذاٝاٱلَّ
81  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  ؿ الهمزة واواً بإبدا ِ٘
نٍّ  82

َ
 بكسر الهمزة ٱۡلٍّةَس  إِنٍّ  ٱۡلٍّةَس  أ

٠ُٜنَ يُ  86 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

د٠َۡهُ  87
َ
, وضم )مد بدؿ( بزيادة ألف بعد الهمزة ٠هُ دُ َءا خ

 ول يخفى أّف الواو تصبح مدية ؛التاء
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  88
 ر دوف تنوينبالكس ٌََزعِ  ٌََزع   89

 
 سورة القصص(  28) 

 

1  ٓٗ  ٗٓ  ٓص  ـ   ـٓص
 ؛بالسكت على الحروؼ المقطعة الثالثة

ويلـز ذلك عدـ إدغاـ نوف )السين( في 
 الميم

٠ُٜنَ يُ  3 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

حّٗ  5 ٍّٙ ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
حّٗ ۫ى أ مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٙ

 بين الهمزتين
 بحذؼ الهمزة يَ  َذَٰفِ  يَ  َِٔذَِٰط  8
ِِٜ٘يَ  10 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
 بضم الطاء َض َحۡجفُ  َحۡجِفَض  19
ُِٙرونَ  20 دَ

ۡ
ُِٙرونَ ةيَ  يَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دَ

ن 22
َ
ٓ أ َ  َرّ ِ ن َرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 ؿالدا وضم ,بفتح الياء رَ ۡػدُ يَ  يُۡػِدرَ  23
ٚۡ َخۡي   24 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي   ِ٘

ثَخِ  26
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 
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26 
 ِضۡرهُ  ؐۡ ٔۡ ٱۡشَت 
 َضۡرَت  ٔۡ ٱۡشَت 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َضۡرَت ٰـَ  ٱۡشذَ  ِضۡرهُ  ٰؐۡـَ  ٱۡشذَ 

27 
رِيُد ؐۡ

ُ
ٓ أ   إَِّنِ

 َشَذِضُدَِنٓ إِن
 َ رِيُد ؐۡ إَِّنِ

ُ
 )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َشَذِضُدَِنَ  أ

ُصَرِ   27
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصَرِ  ةدَ  دَأ

29 
ٓ َءانَۡصُخ ؐۡ   إَِّنِ
ٓ َءاتِيُسٗ  ٍَّٕهّ ِ

َ َءانَۡصُخ ؐۡ   إَِّنِ
 ُٗ َ َءاتِيُس  ۥٍَّٕهّ ِ

وأيضاً  )فيهما(؛ وصاًل: بفتح ياء اإلضافة
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

 بكسر الجيم ۡذَوة  صِ  َصۡذَوة   29
َٛة 30

َ
ٓ خ َ  إَِّنِ َٛة إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

ٚۡ َدۡيِ  32 ِ٘ ٙٚ   ينبإخفاء النوف عند ال َدۡيِ  ِ٘
ِت   32 ۡٞ ِت   ٱلرٍّ َٞ  اءهبفتح ال ٱلرٍّ
ِِعَ  34 ِِع  َ٘  اإلضافة مطلقًا: بإسكاف ياء َ٘

 ارِ٘د ارِۡدءّٗ  34

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الداؿ, مع حذؼ الهمزة, وإبداؿ 

وإبداؿ التنوين ألفاً  التنوين ألفاً مطلقاً 
 -أي وصاًل ووقفاً -مطلقاً 

34   َُُِّٓ ُۡ  يَُػّدِ  بإسكاف القاؼ؛ ول تخفى القلقلة َِّ  يَُػّدِ
َخةُف  34

َ
ٓ أ   إَِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ُف َخةۡ إَِّنِ

37  ُٗ ۡنَٖ
َ
ٓ أ َ  َرّ ِ ُٗ  َرّ ِ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ٍٝ َدۡيِي 38 َٰ َٰٝ ۬ٙ إَِل   ينن عند الينو تبإخفاء ال َدۡيِي إَِل
38  ٓ ِٖمُ ٍَّٕهّ ِ ٍـّ

َ
َ  أ ِٖمُ ٍَّٕهّ ِ ٍـّ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

حّٗ  41 ٍّٙ ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
حّٗ ۫ى أ مع إدخاؿ ألف  ل الهمزة الثانيةبتسهي ٍّٙ

 بين الهمزتين
َٛة 45

ۡ
نَظد

َ
نظَ  أ

َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛةةأ

ِِٜ٘يَ  47 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
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بفتح السين, وزيادة ألفاً بعدىا, وكسر  َرانِ عِ َصَٰ  ِشۡعَرانِ  48
 الحاء

49  ْ د٠ُا
ۡ
ْ ةٌَ  ٌَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

٠ُٜنَ  52 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 بإبداؿ الهمزة واواً  د٠َۡنَ ٠يُ  يُۡدد٠َۡنَ  54
56  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بالتاء بدؿ الياء ُتَۡبَٰ  َُيَۡب   57
٠َ ذَ  61 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ

61  َ٠ ُٞ  ٍّٗ  ُث
٠َ  :وغَلً  ۡٞ  ٍّٗ   ُث

٠َ  :اثذداءً  ُٞ 
 ء, ابتداًء: بالضموصاًل: بإسكاف الها

63  ٓ َٛة
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َٛةاَتَۡبٍّ  َتَۡبٍّخ

70  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

71  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية
ٌٝ َدۡيُ  71 َٰ ٞ۬ٙ إَِل َٰٝ   ينن عند الينو تبإخفاء ال َدۡيُ  إَِل

71  
ۡ
ُٗ ةيَ  تِيُسٗيَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِيُس

 الجمع واواً لفظية

72  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية
ٌٝ َدۡيُ  72 َٰ ٞ۬ٙ إَِل َٰٝ   ينن عند الينو تبإخفاء ال َدۡيُ  إَِل

تِيُسٗ 72
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم إبداؿ الهمزة ألفاً ب ۥتِيُس

 الجمع واواً لفظية
78  ۡٗ َ َول

َ
ٗۡ  ِنِٜدَيۚٓ  ِنِٜدٓي  أ َ َول

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 بإبداؿ الهمزة ياءً  ح  يَ ذِ  ٌَِبح   81
82  ًَ  بضم الخاء, وكسر السين ًَ صِ ۡلَُ  َۡلََص
85  ُٗ ۡنَٖ

َ
ٓ أ ِ ّ َ  رٍّ ِ ّ ُٗ  رٍّ ۡنَٖ

َ
 ء اإلضافةوصاًل: بفتح يا أ
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 سورة العنكبوت(  29) 
 

1  ٓٗ ٓ  ٗٓ  ٕٓ   ا   ال
 ؛بالسكت على الحروؼ المقطعة الثالثة
ويلـز ذلك عدـ إدغاـ ميم )الالـ( في 

 الميم
5  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

12 ُٟٗ ٚۡ َخَعََٰحَٰ ِ٘ ٙٚ ِ٘  ُٗ ُٟ بإخفاء النوف عند الخاء؛ ووصالً: بإتباع  ۥَخَعََٰحَٰ
 ةميم الجمع واواً لفظي

٠ُٜنَ يُ  24 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

َۡذدُٗ 25 َذتَّ  ٱَّتٍّ ۥٱَّتٍّ وصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ و  ُٗ
 ميم الجمع واواً لفظية

ةَ  25 ٠َدٍّ ب  ٍّ٘ ةَ ٠َدٍّ  بتنوين الفتح, واإلقالب جلي ٍّ٘

25  ۡٗ ُٗ  ثَۡحُِٜس َُٜس  ؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمعبفتح النوف ۥثَۡح
 واواً لفظية

وَ  25
ۡ
أ َ٘ ُٗ َو َُٰس ة ى َ٘ ُٗ وَ َو َُٰس  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ى

26   ٓ ۥ َرّ ِ ُٝ َ   إٍِّٛ ۥ َرّ ِ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ
د٠ُنَ  28

ۡ
َد َُ  َ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ ةَُ

29  ۡٗ ٍُّٜس ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
ُٗ ـ۫ى أ  ۥٍُّٜس

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بين الهمزتين

 واواً لفظية
د٠ُنَ  29

ۡ
َد د٠ُنَ ۬ؐۡ  َُ

ۡ
َ  َودَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ ةَودَ ۬ؐۡ  د٠ُنَ ةَُ

َٜة 29 ِ َٜةوَُةل٠ُاْ ٱ :وغَلً  َُةل٠ُاْ ٱاۡت ِ  د
َٜةيٱ :اثذداءً  ِ  ت

, ابتداًء:  واواً وصاًل: بإبداؿ الهمزة 
 كحفص

ءَ  33  باإلشماـ ٓيءَ ِشـؒ ِسٓ

38  ُٙ ٠دّٗ  ٠َداْ َوَُدَوَث ُٙ وصاًل: بتنوين الفتح, واإلدغاـ جلي؛  ا َوَُدَوَث
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

َٜة 40 ٍۡ ٚۡ َخَص ٍّ٘ ٙٚ َٜة ٍّ٘ ٍۡ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَص
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 بالتاء بدؿ الياء ۡدُن٠نَ دَ  يَۡدُن٠نَ  42
42  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
44  ُٙ ِِٜ٘يَ ِّٕٖۡ ُٙ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  يَ ِِٜ٘ ٠ِّٕٖۡ
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٠َُٜن ؐۡ 47 ِ٘ ُٚ  يُۡد ِ٘ ٠َُٜن ٠ۡؐيُ  يُۡد ُٚ ٠يُ  ِ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠ُٜنَ  51 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

53 ُٟٗ ٍّٜ دَِح
ۡ
ُٗ ةَوَِلَ  َوَِلَأ ُٟ ٍّٜ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥدَِح

 الجمع واواً لفظية
55  ُِ ٠ُل جَ وَ  ٠ُل َوَي  بالنوف بدؿ الياء ُِ

58 ٗ ُٟ ٍّٜ َۡ ُٗ يَ َۡلَُج٠ِّ  َۡلَُج٠ِّ ُٟ ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥٍّٜ
 الجمع واواً لفظية

يِّٚ 60
َ
 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ٚ۫ىَوََك 

بألف بعد الكاؼ بدؿ الهمزة, ثم ىمزة 
مكسورة بدؿ الياء, مع تسهيل الهمزة, 

 والقصر ولو في األلف التوسط
60  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
61  ََ ٚۡ َخَٖ ٍّ٘ ٙٚ ٍّ٘  ََ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ
٠نَ  61 ُٓ ٠نَ ٠يُ  يُۡدٌَ ُٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ
64  َ َ  ِّهَ ل  بإسكاف الهاء ّۡهَ ل
٠ُٜنَ  67 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

 

 سورة الروم(  30) 
 

1  ٓٗ ٓ  ٗٓ  ٕٓ   ا   ال
 ؛بالسكت على الحروؼ المقطعة الثالثة
ويلـز ذلك عدـ إدغاـ ميم )الالـ( في 

 الميم
4  ُٙ ۡ ٠ُٜنَ ٱل ِ٘ ُٙ  ۡد ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
5  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َِجحَ  10 َِٰ َِجحُ  َع َِٰ  بضم التاء َع
زُِءونَ  10 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ

نۡ  20
َ
ُسٗ أ َِ ٙن َخَٖ

َ
ُٗ  أ ُس َِ بإخفاء النوف عند الخاء؛ ووصالً: بإتباع  ۥَخَٖ

 ميم الجمع واواً لفظية
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21  ََ ۡن َخَٖ
َ
ٙن أ

َ
ََ  أ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ

ِٙيَ  22 ِ ِٙيَ  َِّٕٖۡػَٰٖ َ  األخيرة بفتح الالـ َِّٕٖۡػَٰٖ
27  َ٠ ُٞ ٠َ  (اثلَلزح) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠َ ذَ  35 ٠َ ذَ  ُٟ  إسكاف الهاءب ٟۡ
٠ُٜنَ يُ  37 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ْ ة ّرِبّٗ  39 ُب٠َا ِ ة ّرِبّٗ  َِّٕيۡ ْ َُتۡ ّٕ بتاء مضمومة بدؿ الياء, وإسكاف الواو؛  ُب٠ا
 تصبح مدية  يخفى أف الواوول

ِِتَ  43
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ ةيَ  يَأ

ِِٜ٘يَ  47 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  واواً  بإبداؿ الهمزة ِِٜ٘يَ ٠ٱل
48  ٍّٗ ٍّٗ  ةَِْص  بإسكاف السين ةِْۡص
48  ۡٚ ِٝۦِ  ِ٘ َٰٖ ٚٙ ِخَل ِٝۦِ   ِ٘ َٰٖ  بإخفاء النوف عند الخاء ِخَل
  َءاَثَٰرِ  50

َ
 بحذؼ األلفين )باإلفراد( زَرِ خ

50  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ََعَٓء إَِذا 52 ََعَٓء  ٱلَّ  بتسهيل الهمزة الثانية َذاٝاٱلَّ
53  ُٚ ِ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  ُٚ ِ٘ ٠يُ  يُۡد

54 

  ً  ۬ؐۡ(٘هةً )َؽۡه
ة  ٍّٗ  /َؽۡه
  ً  ۬ؐۡ(٘هةً )ُؽۡه

ة ٍّٗ  ُؽۡه

  ً ة ۬ؐۡ(٘هةً )ُؽۡه ٍّٗ ألبي و  ؛ضمها وأحفص فتح الضاد ل ُؽۡه
 فقط ضمهاجعفر 

54  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠نَ يُ  55 ُٓ ٠نَ ٠يُ  ۡدٌَ ُٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ

56  ۡٗ ِثذَّ  َۡلِثُۡذ ؛ ووصالً: بإتباع ميم في التاء ثاءلبإدغاـ ا ۥُٗ ۡلٍّ
 الجمع واواً لفظية

مُ  57 ٍَ مُ دَ  يَٜ ٍَ  بالتاء بدؿ الياء ٜ
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58 ٗ ُٟ ُٗ يصِ  ِصۡبَذ ُٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥَذ
 الجمع واواً لفظية

 
 سورة لقمان(  31) 

 

1  ٓٗ ٓ  ٗٓ  ٕٓ   ا   ال
 ؛بالسكت على الحروؼ المقطعة الثالثة

دـ إدغاـ ميم )الالـ( في ويلـز ذلك ع
 الميم

 بإبداؿ الهمزة واواً  د٠ُنَ ٠َويُ  َوُيۡدد٠ُنَ  4
ة 6 َٞ ة َوَيذٍِّخَذ َٞ  بضم الذاؿ َوَيذٍِّخُذ
ُزًواۚٓ  6 ُزًؤاۚٓ  ُٞ  بهمز الواو ُٞ
9  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
رۡ  12 ُٓ ِن ٱۡط

َ
نُ  أ

َ
رۡ  أ ُٓ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡط

13  َ٠ ُٞ ٞۡ  َو  بإسكاف الهاء ٠َ َو
َُٰجٍََّّ  13 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح
رۡ  14 ُٓ ِن ٱۡط

َ
نُ  أ

َ
رۡ  أ ُٓ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡط

َُٰجٍََّّ  16 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح
ةَل  16 َِ ةُل  ِ٘ۡس َِ  بضم الالـ ِ٘ۡس
16  ۡٚ ِ ٚٙ َخۡرَدل  ّ٘ ِ  عند الخاء بإخفاء النوف َخۡرَدل   ّ٘

تِ  16
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِ يَة يَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
ًٌ َخجِيٞ  16 ۬ٙ َِٕفي ًٞ  ن عند الخاءينو تبإخفاء ال َخجِيٞ  َِٕفي
َُٰجٍََّّ  17 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح
ُمرۡ  17

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمرۡ َوا َوأ

22  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  سكاف الهاءبإ َو
۬ٙ َنَذاٍب َىِٖيق   24   ينبإخفاء التنوين عند ال َىِٖيق   َنَذاب 
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25  ََ ٚۡ َخَٖ ٍّ٘ ٙٚ ٍّ٘  ََ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ
 بدؿ الياء بالتاء ۡدُن٠نَ دَ  يَۡدُن٠نَ  30
ب  34 ٌٗ َخجُِي ۬ٗٞٙ َنِٖي ب  َنِٖي  بإخفاء التنوين عند الخاء َخجُِي

 

 سورة السجدة(  32) 
 

ٗٓ ا 1 ٓ  ٗٓ  ٕٓ   ا   ل
 ؛بالسكت على الحروؼ المقطعة الثالثة
ويلـز ذلك عدـ إدغاـ ميم )الالـ( في 

 الميم
5  َٰ ِ ةٓءِ إ َٙ ةٓءِ  ٱلصٍّ َٙ  الثانيةالهمزة  بتسهيل َٰ ٝاٱلصٍّ
ۥ   7 ُٝ َِ ٍء َخَٖ ء ۬ٙ ََشۡ ۥ  َخٖۡ  ََشۡ ُٝ  بإخفاء التنوين عند الخاء َِ
ۥ   7 ُٝ َِ ۥ  َخٖۡ  َخَٖ ُٝ  بإسكاف الالـ َِ

ءَِذا 10
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

 (-على اإلخبار-الستفهاـ 

ءٍِّٛة 10
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٛة۬۬  أ

 بين الهمزتين
َٜة 13  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةحطِ  ِطۡئ
15  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
18  ّٜٗ ِ٘ ّٜٗ ٠مُ  ةُمۡد  الهمزة واواً بإبداؿ  ةِ٘
َوىَٰ  19

ۡ
أ َٙ ۡ َٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوىَٰ ةٱل

20  ُٗ ُٟ َٰ َوى
ۡ
أ َٙ َٙ  َذ ُٗ ةَذ ُٟ َٰ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوى

23  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

حّٗ  24 ٍّٙ ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
حّٗ ۫ى أ خاؿ ألف مع إد بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٙ

 بين الهمزتين
27  َٰ ِ ةَٓء إ َٙ ۡ ةَٓء  ٱل َٙ ۡ  بتسهيل الهمزة الثانية َٰ ٝاٱل
27  ُٔ ُز

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُُكُ دَة دَأ
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 سورة األحزاب(  33) 
 

 يـِٔ ٱلٍّ   4

ٓ  ىكذا: عنده األصل  ءِ ٱَلٍّ
 :وبعد ذلك فلو

 
 : وغَلً 

1/ ۬ٓ ۬/ 2   ۬ؐۡ   ٱَلٍّ  ٱَلٍّ
 
 : وٍُةً 

1/ ۬ٓ  ٱَلٍّ
۬ٱ /2  َلٍّ
3/  ٓ  يٱَلٍّ

بعد الهمزة, وبعد ذلك التي بحذؼ الياء 
وصاًل تسهيلها مع  :فلو في الهمزة

 -والقصر, أما وقفاً فلو وجهاف: توسطال
مع  تسهيل الهمزة بين بين -األوؿ:

) وىو الوجو المقدـ ( ولو في  الرـو
ي قبلها وجهاف: ذحرؼ األلف ال

وىو المقدـ, أو القصر بمقدار  التوسط
إبداؿ الهمزة ياء  -الثاني:ين, حركت

ساكنة مع المد المشبع في األلف التي 
قبلها للتقاء الساكنين, إذاً فعند الوصل 

فلو التسهيل فقط, أما حاؿ الوقف 
والقصر  التوسطل الهمزة بالرـو مع يتسه

أو تبدؿ ياًء ساكنة مع المد المشبع, 
 والهمزة المسهلة ىنا بين الهمزة والياء

4  ِ  والهاء وتشديد الظاء ,بفتح التاء ُرونَ ٍّٟ لٍّ تَ  ُرونَ دَُغَٰٟ
 لفاأل وحذؼ ,اموفتحه

4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

دُٗ 5
ۡ
ۡخَفد

َ
ۡخفَ  أ

َ
ُٗ ةأ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً؛  ۥُت

 الجمع واواً لفظية

6 
ِِٜ٘يَ  ۡد ُٙ ۡ  ۬ؐۡ ثِۡل
ِِٜ٘يَ  ۡد ُٙ ۡ  ٱل

 ُٙ ۡ ُٙ  ِِٜ٘يَ ٠ثِۡل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠۬ؐۡ ٱل

ة َىِٖيلّٗ  7 ًِ ِيَثَٰ ِّٗ  ةّ٘ ِيَثَٰ   ينبإخفاء التنوين عند ال ةَىِٖيلّٗ  ٙةّ٘
٠َُٜٛة   10 ٠َُٜٛة ٱٕلَّ  مطلقًا: بإثبات األلف ٱٕلَّ
٠ُٜنَ  11 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ةمَ  13 َِ ةمَ َ٘  ُ٘  ح الميم األولىتفب َِ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِذنُ ٰـَ  ذَ َويَصۡ  ِذنُ  ٔۡ َويَۡصَت  13
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ة 14 َٞ   ٓأَلد٠َۡ
َ
ةَِل َٞ  التي بعد الهمزة بحذؼ األلف د٠َۡ

د٠ُنَ  18
ۡ
َس  ۬ؐۡ يَد

ۡ
بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد  َس ة۬ؐۡ ٱۡۡلَ  د٠ُنَ ةيَ  ٱۡۡلَأ

 في )الباس( العارض للسكوف وقفاً 
19  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠يُ  يُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

تِ  20
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِ ةيَ  يَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
ۡش٠َةٌ  21

ُ
 بكسر الهمزة ۡش٠َةٌ إِ  أ

٠ُٜنَ  22 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ِِٜ٘يَ  23 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
وۡ  24

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية وۡ ٝاَطةَٓء  َطةَٓء أ

ِِٜ٘يَ ٱ 25 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
 بضم العين َت ٱلرَّنُ  ٱلرَّۡنَت  26
ونَ  26 ِسُ

ۡ
ونَ َودَة َودَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِسُ

ۚٓ  ُٔ دََط  27 ة َٞ ۚٓ  دََط  ٠ ة َٞ ول  مع بقاء فتح الطاء؛ بحذؼ الهمزة, ٠ۡ
 يخفى أف الواو تصبح لينية

تِ  30
ۡ
؛ ول يخفى المد فاً بإبداؿ الهمزة أل تِ ةيَ  يَأ

 العارض للسكوف وقفاً 

30  ًۡ  تشديدبعد الضاد مع  التي بحذؼ األلف ًۡ هٍّ يَُؾ  يَُظََٰه
 العين
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31  َّٛ ٓ ة َٟ ِ ة٠َّٛ  ۡدد َٟ ِ  بإبداؿ الهمزة واواً  د
 الثانيةالهمزة  بتسهيل نِ ٝاجَِّصةٓءِ ٱٕ جَِّصةٓءِ إِنِ ٱٕ 32
ة َخجًِيا 34 ًٍ ٍّٗ  َِٕفي  بإخفاء التنوين عند الخاء اَخجِيً  ٙةَِٕفي

35 
ِِٜ٘يَ  ۡد ُٙ ۡ  ۬ؐۡ َوٱل

َِ٘جَٰخِ  ۡد ُٙ ۡ  َوٱل
 ُٙ ۡ ُٙ  ِِٜ٘يَ ٠َوٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَِٰخ ٠۬ؐۡ َوٱل

36   ٚ ِ٘ ۡد ُٙ ِ َٜحٍ مُ  ۬ؐۡ ل ِ٘ ُٙ  ۡد ِ ٚ  ٠ل َٜحٍ ٠مُ  ۬ؐۡ ِ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ن يَُس٠نَ  36

َ
ن  أ

َ
 بدؿ الياء؛ واإلخفاء جليتاء الب ُس٠نَ دَ أ

37  ۡ ِِٜ٘يَ ُٙ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
40  َٗ ِ  وََخةَت  بكسر التاء َٗ وََخةد
ِِٜ٘يَ  43 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ثِۡل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ثِۡل
47  ُٙ ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
َِ٘جَِٰخ  49 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَِٰخ ٠ٱل
50  ِ٘ ۡد ُٙ  ۬ؐۡ َٜحً َّ٘ ۡ َِِٜ٘ي  ٱل َٜحً ٠َّ٘  ۡد ِ٘ ۡؐ۬  ُٙ ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِِٜ٘ي  ٠ٱل
 بإبداؿ الهمزة واواً  وِي٠ َودُ  ٠ِيٓ  ٔۡ َوُت  51

53 
۬ؐۡ  يُۡدذِي ۬ؐۡ يُۡدَذنَ 

 ْ ْ ٠۬ؐۡ دُ  ذِي٠۬ؐۡ يُ  َذنَ ٠يُ  دُۡدُذوا  بإبداؿ الهمزة واواً  ُذوا

َهةٍم َدۡيَ  53 َهةم ۬ٙ ـَ   ينبإخفاء التنوين عند ال َدۡيَ  ـَ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  جِِصيَ ٰـَ  ُمۡصذَ  جِِصيَ  ٔۡ ُمۡصَت  53
55  ٍّٚ ِٟ ِ َٰٛ َٜةٓءِ إِۡخَن ۡب

َ
َٜةٓءِ  خ ۡب

َ
ٍّٚ ٝاخ ِٟ ِ َٰٛ  الثانيةالهمزة  بتسهيل ۡخَن

55  ٍّٚ ِٟ ِ َٰد َخَن
َ
َٜةٓءِ أ ۡب

َ
َٜةٓءِ  خ ۡب

َ
ـَ خ ٍّٚ ي ِٟ ِ َٰد  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة َخَن

 بداؿ الهمزة واواً بإ ُذونَ ٠يُ  يُۡدُذونَ  57

58 
ِِٜ٘يَ  ۬ؐۡ ۡدُذونَ يُ  ۡد ُٙ ۡ  ۬ؐۡ ٱل

َِ٘جَٰخِ  ۡد ُٙ ۡ  َوٱل
ُٙ  ُذونَ ٠يُ  ۡ ۬ؐۡ  ِِٜ٘يَ ٠۬ؐۡ ٱل

 ُٙ ۡ  َِ٘جَِٰخ ٠َوٱل
 بإبداؿ الهمزة واواً 
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ِِٜ٘يَ  59 ۡد ُٙ ۡ َٚ  ۬ؐۡ  ٱل ُٙ  يُۡدَذۡح ۡ َٚ  ٠۬ؐۡ يُ  ِِٜ٘يَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  َذۡح
َٚ  ٦٤َشهًِيا  64 ِي ِۡ ِ  ٦٤ ٙاَشهِيّٗ  َذَٰ ِۡ َٚ َذَٰ  بإخفاء التنوين عند الخاء ي
 مطلقًا: بإثبات األلف ٱلرٍُّش٠ََل  ٱلرٍُّش٠ََل   66
بِيََل   67 بِيََل  ٱلصٍّ  مطلقًا: بإثبات األلف ٱلصٍّ
جِيّٗ  68 سِيّٗ  اَْ  بالثاء بدؿ الباء اَْ

73 
ِِٜ٘يَ  ۡد ُٙ ۡ  ۬ؐۡ ٱل

َِ٘جَِٰخٍۗ  ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ ُٙ  ِِٜ٘يَ ٠ٱل ۡ  واواً بإبداؿ الهمزة  َِ٘جَِٰخٍۗ ٠۬ؐۡ َوٱل

 
 سورة سبأ(  34) 

 
1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

َٜة 3 دِح
ۡ
ٗۡ  ۬ؐۡ دَأ ٍُّٜس دَِح

ۡ
َأ َٜةةدَ  َُ َ  دِح َُ ُٗ ة۬ؐۡ  ٍُّٜس ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥدَِح

 الجمع واواً لفظية
3  ِٗ ِ َٰٖ ُٗ  َع ِ َٰٖ  بضم الميم َع
5  ٞٗ ِِل

َ
ِِلم   أ

َ
 نوين كسر بدؿ تنوين الضمبت أ

٠ُٜنَ  8 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
9  

ۡ
ٍَّظأ ٍّظَ  ن  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ةن

9  ٍّٗ  بإسكاف السين ةٍّٗ ِْصۡ  ةَِْص
9  َٙ َٙ  ةٓءِ  إِنٍّ ٱلصٍّ  بتسهيل الهمزة الثانية نٍّ ٝاةٓءِ  ٱلصٍّ
َٰ  ٱلّرِيطَ  12  "بالجمع"وزيادة ألف بعدىا  ,بفتح الياء طَ ٱلّرَِح
14  ُٔ ُز

ۡ
ۥ  ۬ؐۡ  دَأ ُٝ دَ

َ
ۥ  ةِ٘جصَ ۬ؐۡ  ُُكُ ةدَ  ِ٘جَصد ُٝ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دَ

15  ِٜ َٓ ٗۡ َمۡص َصَٰ  ِٟ ۥِِٜٓ َ٘ ُٗ ِٟ 
بفتح السين, وألف بعدىا, وكسر 

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً الكاؼ؛ و 
 لفظية
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٠رٞ  15 ٍُ ٠رٞ  َوَرّبٞ۬ٙ َوَربٌّ َد ٍُ   ينبإخفاء التنوين عند ال َد
زُ  16

ُ
ٔ ۬ٙ ٍٔ ََخۡؿ  أ ُز

ُ
 بإخفاء التنوين عند الخاء ََخۡؿ   أ

, وألف وفتح الزاي بدؿ النوف,بياء  يَٰ َخَٰزَ يُ  َُٛخَٰزِيٓ  17
 بعدىا بدؿ الياء

٠رَ  17 ٍُ َٓ ٠رُ  ٱٕۡ ٍُ َٓ  بضم الراء ٱٕۡ
َق  20  بتخفيف الداؿ َغَدَق  َغدٍّ
20  ُٙ ۡ ِِٜ٘يَ ٱل ُٙ  ۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
21  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
22  ْ ِٔ ٱۡدُن٠ا ُُ  ْ ُٔ ٱۡدُن٠ا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ُُ
23  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
26  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِخُرونَ ٰـَ  تَۡصذَ  ِخُرونَ  ٔۡ تَۡصَت  30
31  َٚ ِ٘ ِِٜ٘يَ  ۬ؐۡ َّٛۡد َٚ ٠َّٛ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  يَ ِِٜ٘ ٠۬ؐۡ مُ  ِ٘
33  ٓ َٜة ُمُروَج

ۡ
َٜةةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُروَج

٠َ ذَ  39 ُٟ ۡؐ۬  َ٠ ُٞ ٠َ ذَ  َو ٟۡ ۡؐ۬  َ٠ ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

40  ۡٗ ُٞ ۥََنۡ  ََيُۡشُ ُٗ ُٞ وصاًل: بإتباع ميم بالنوف بدؿ الياء؛ و  ُشُ
 الجمع واواً لفظية

٠ُل  40 ُِ ٠ُل  َح ُِ  بالنوف بدؿ الياء َج

40  
َ
ٗۡ َه  أ َهَٰ  ُدََلٓءِ إِيٍّةُز

َ
ۥاٝ ُدََلٓءِ أ ُٗ الثانية؛ الهمزة  بين الكلمتين: بتسهيل يٍّةُز

 ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية
٠ُٜنَ  41 ِ٘ ۡد ٠ُٜنَ ٠َّ٘  َّ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠َ ذَ  47 ُٟ ۡؐ۬  َ٠ ُٞ ٠َ ذَ  َو ٟۡ ۡؐ۬  َ٠ ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ۥ 50 ُٝ ٓ  إٍِّٛ ۚٓ  َرّ ِ َ ۥإِ  َرّ ِ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٍّٛ

 
 



 فرش الجزء الثاني والعشرين                                                                   ي القراءات العشر للػقرآفالدرر الحساف ف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي جعفر المدني
 البيان

 ابن جماز ابن وردان
 

                                                                                                                 205      

 

 

 سورة فاطر(  35) 
 

ۚٓ إِنٍّ  1  يََظةُٓء
 ٓۚ  ۬ؐۡ نٍّ ٝايََظةُٓء
 ٓۚ  نٍّ وِ يََظةُٓء

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
3  ٍَ ِ ٚۡ َذَٰٖ ِ٘ ٙٚ ِ٘  ٍَ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َذَٰٖ
ٍَ َدۡيُ  3 ِ َ ۬ٙ َذَٰٖ ِ  بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيِ  َذَٰٖ

3  ِ ِ  َدۡيِ  َدۡيُ ٱَّللٍّ بكسر الراء؛ وترقيق الراء جلي, وكذلك  ٱَّللٍّ
 ترقيق لـ لفظ الجاللة

٠نَ  3 ُٓ ٠نَ ٠دُ  دُۡدٌَ ُٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ
ۡت  8 َٞ  بضم التاء, وكسر الهاء ۡت ِٞ ذۡ دُ  دَۡذ
8  َّ ُص ٍۡ صَ  َج ٍۡ  بفتح السين َّ َج
ُز٠ُٖنَ  12

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةدَ  دَأ

15  َٰ ِ َرآُء إ َِ ٍُ َرآُء  ٱٕۡ َِ ٍُ  ۬ؐۡ َٰ ٝاٱٕۡ
َرآُء  َِ ٍُ  ََّل وِ ٱٕۡ

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

16  
ۡ
تِ ۬ؐۡ  يََظأ

ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِ ةَويَ ۬ؐۡ  ةيَظَ  َوَيأ

 في )ويات( اً العارض للسكوف وقف
َخۡذُت  26

َ
َخذتَّ  أ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أ

ْ  إِنٍّ  28 ُدا  ٱُٕۡهََٖم 
  ْ ُدا  ۬ؐۡ نٍّ ٝاٱُٕۡهََٖم 
  ْ ُدا  نٍّ وِ ٱُٕۡهََٖم 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

٠رٌ  28 ٍُ ٠رٌ  َنزِيزٞ۬ٙ َنزِيٌز َد ٍُ  بإخفاء التنوين عند ال ين َد

33  ُ ا  َول ُ  ۡدلُدّٗ ا  ٠َول , أما بإبداؿ الهمزة واواً )الهمزة األولى( لُدّٗ
 الثانية فال إبداؿ فيها مطلقاً 

ًِعة َدۡيَ  37 ِعّٗ  َصَٰٖ  بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيَ  ٙةَصَٰٖ

40  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية
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َٜخ   40 ِ  الجمع"ببزيادة ألف بعد النوف " َبّيَِجَٰخ   ثَّح
ا 41 ٠رّٗ ٍُ ة َد ًٙ ّٗٙ  َظِٖي ا ٙةَظِٖي ٠رّٗ ٍُ  بإخفاء التنوين عند ال ين َد

ّيُِئ إَِلٍّ  43  ٱلصٍّ
ّيُِئ   ۬ؐۡ َلٍّ ٝاٱلصٍّ
ّيُِئ   َلٍّ وِ ٱلصٍّ

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية, أو إبدالها 
 واواً مكسورة

ٗۡ  يَُداِخذُ  45 ُٞ ُر ُٗ ٠َ ۬ؐۡ يُ  اِخذُ ٠َ يُ  ۬ؐۡ يَُدّخِ ُٞ ُر ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة واواً  ۥّخِ
 الجمع واواً لفظية

45  ۡٗ ُٟ َصُٖ
َ
ۥٝاةَٓء صَ  َصةَٓء أ ُٗ ُٟ بتسهيل الهمزة الثانية؛ ووصاًل: بإتباع ميم  َصُٖ

 الجمع واواً لفظية
 

 سورة يس(  36) 
 

 ٓس  ي   يٓس  1
السكت على الحروؼ المقطعة ب

ذلك عدـ إدغاـ نوف ؛ ويلـز ن(ي)الحرف
 )يس( فيما بعدىا

5  َٔ ُٔ  دزَنِي  بضم الالـ دزَنِي
٠ُٜنَ  7 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  ٌَِّهَ  8
ا 9 اشُ  (٘هةً ) َشّدّٗ  بضم السين ّدّٗ

9  ۡٗ ٚۡ َخٍِِٖٟۡ ِ٘ ٚٙ َو ِ٘ ۥ َو ُٗ بإخفاء النوف عند الخاء؛ ووصالً: بإتباع  َخٍِِٖٟۡ
 م الجمع واواً لفظيةمي

10  ۡٗ ُٟ َٛذۡرَت
َ
ۥ َءأ ُٗ ُٟ  َٰءٝاَٛذۡرَت

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
بين الهمزتين؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع 

 واواً لفظية
٠ُٜنَ  10 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

نِٚ 19
َ
َٰ  أ

َ
بتسهيل الهمزة بفتح الهمزة الثانية, و  ٚ۫ى أ

 إدخاؿ ألف بين الهمزتينالثانية مع 
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19   ٗ ِۡردُ ّْ ُٗ ُذِْ  ُذ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بتخفيف الكاؼ ۚۥٓ ۡرُت
 الجمع واواً لفظية

ِذُ  23 َّتٍّ
َ
ِذُ  َءخ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َٰءٝاَّتٍّ

 بين الهمزتين

ۦَ : وغَلً  يُرِۡدنِ  23   يُرِۡدِن
 يُرِۡدِنۦ: وٍُةً 

 ساكنةاًل, مفتوحة وص ,بإثبات ياء زائدة
 وقفاً 

ا 24 ٓ إِذّٗ َ  إَِّنِ ا إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِذّٗ
ُٜخ  25 َ٘ ٓ َءا َ  إَِّنِ ُٜخ  إَِّنِ َ٘  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءا
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ٞ  َغۡيَعحّٗ َنَِٰظَدةّٗ  29  )فيهما( بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح َغۡيَعحٞ َنَِٰظَدة

30 ِٟٗ تِي
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم زة ألفاً بإبداؿ الهم ۥتِي

 الجمع واواً لفظية
زُِءونَ  30 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
ة 32 ٍّٙ ٍّ ة ل َٙ ٍّ ة ل ٍّٙ ٍّ  بتخفيف الميمابن ورداف:  ل
ۡيَذحُ  33 َٙ ۡ ِ  ٱل ّي َٙ

ۡ  بكسر الياء مع تشديدىا َذحُ ٱل
ُز٠ُٖنَ  33

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةيَ  يَأ

35  ْ ُز٠ُٖا
ۡ
ْ ةِِلَ  ِِلَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُا

41  ۡٗ ُٟ ۥِٟ ذِ ٰـَ ُذّرِيٍّ  ُذّرِيٍَّذ بألف بعد الياء مع كسر التاء والهاء؛  ُٗ
 ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

43  
ۡ
ٍَّظأ ٍّظَ  ن  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ةن

46 ِٟٗ تِي
ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ِٟ باع ميم ؛ ووصاًل: بإتبإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 الجمع واواً لفظية

49  ۡٗ ُٞ ُخُذ
ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ُٞ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُخُذ

 الجمع واواً لفظية

٠نَ  49 ُٙ ٠نَ  َُيِّػِ ُٙ , وبذلك يلتقي ساكناف, بإسكاف الخاء َُيّۡػِ
 وىو جائز

ۡرَُِدَٛة ٛۗ 52 ۡرَُِدَٛة   َهََٰذا ٍّ٘  سكتال بترؾ وصاًل: َهََٰذا ٍّ٘
ٞ  َغۡيَعحّٗ َنَِٰظَدةّٗ  53  )فيهما( بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح َغۡيَعحٞ َنَِٰظَدة
٠نَ  55 ُٟ ِٓ َٰ ٠نَ ٌَ  َف ُٟ  بحذؼ األلف ِٓ
ذٍِّك  56 ٠نَ  ٠نَ  ُٔ ُ٘ ُٓ ذٍّ  كاؼبحذؼ الهمزة, مع ضم ال ُ٘
ِن ٱۡخُجُدوِ    61

َ
نُ  َوأ

َ
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخُجُدوِ    َوأ

68  ُٝ ِۡص ّٓ َٜ ُٓ َٛ  ُج ٜ ُٝ وضم  ,وإسكاف الثانية ,بفتح النوف األولى ۡص
 مع تخفيفها؛ واإلخفاء جليالكاؼ 

 بالتاء بدؿ الياء ۡه٠ُِِٖنَ تَ  َحۡه٠ُِِٖنَ  68
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ُِٜذرَ  70 ُ  ِّلِ ِ  بالتاء بدؿ الياء ِٜذرَ ُّ
ُز٠ُٖنَ  72

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةيَ  يَأ

 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  78
79  َ٠ ُٞ ٞۡ  َو  بإسكاف الهاء ٠َ َو
81  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

 
 سورة الصافات(  37) 

 

َٜحٍ  6 َٜحِ  ثِزِي  بالكسر دوف تنوين ثِزِي
ُه٠نَ  8 ٍّٙ ُه٠نَ َلٍّ يَصۡ  َلٍّ يَصٍّ  وتخفيف الميم ,بإسكاف السين َٙ
10  ًَ ٚۡ َخِف َ٘  َ٘ٙٚ  ًَ  بإخفاء النوف عند الخاء َخِف
11  ٓۚٓ َٜة ِۡ ٚۡ َخَٖ ٍّ٘ م 

َ
م أ

َ
ٚٙ  أ ٍّ٘  ٓۚ َٜة ِۡ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ

ءَِذا 16
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين
َٜة 16 َٜةُ٘  ِ٘ۡذ  بضم الميم ۡذ

ءٍِّٛة 16
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إٍِّٛة أ

 (-على اإلخبار-الستفهاـ 
َو َءاثَةُٓؤَٛة 17

َ
وۡ  أ

َ
 بإسكاف الواو ةَءاثَةُٓؤَٛ  أ

ونَ  25 َٜةََصُ ونَ تٍّ  ََلٓ  ََل َت بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد المشبع في  َٜةََصُ
 األلف التي قبلها

َٜة 28 د٠َُج
ۡ
َٜةةدَ  دَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠َُج

ِِٜ٘يَ  29  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠مُ  ُمۡد

ٍّٜة 36 ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية مع ٍّٜةـ۫ى أ

 بين الهمزتين

س   45
ۡ
بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد  س  ةثِسَ  ثَِسأ

 العارض للسكوف وقفاً 
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52  َّ ءٍِّٛ
َ
َٰ  أ

َ
َّ   أ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ٍّ۬۬ٛ

 بين الهمزتين

ءَِذا 53
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

 (-على اإلخبار-الستفهاـ 
َٜةِ٘  53 َٜةُ٘  ۡذ  بضم الميم ۡذ

ءٍِّٛة 53
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ٍّٛة۬۬  أ

 بين الهمزتين
60  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
ةلِ  66 َٙ ةل٠ُنَ  ٠نَ  ُٔ َذ َٙ  الـبحذؼ الهمزة, مع ضم ال َذ
ِِٜ٘يَ  81 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

86  ً ٍۡ ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف   ً ٍۡ ـ۫ى أ

 بين الهمزتين
ُز٠ُٖنَ  91

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةدَ  دَأ

َُٰجٍََّّ  102 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح

102 
َرىَٰ ؐۡ

َ
ٓ أ   إَِّنِ

 َّ ۡذََبُ
َ
ٓ أ َّنِ

َ
 ۬ؐۡ خ

 َشَذِضُدَِنٓ إِن

 َ َرىَٰ ؐۡ إَِّنِ
َ
َ  أ َّنِ

َ
َّ  خ ۡذََبُ

َ
 ۬ؐۡ أ

 إِن ُدَِنَ َشَذضِ 
 (ا)فيهوصاًل: بفتح ياء اإلضافة 

ثَخِ  102
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

 بإبداؿ الهمزة واواً  َمُر  ٠دُ  دُۡدَمُر   102

105  ٓۚٓ يٍّ  ٱلرَّۡءيَة ۚٓ ٱلرَّ  ة
بإبداؿ الهمزة واواً ثم قلبها إلى ياء 

ي الياء التي بعدىا فتصير ياًء وإدغامها ف
 مشددة

106  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
ِِٜ٘يَ  111 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ِِٜ٘يَ  122 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
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126  َ ُ  ٱَّللٍّ  بضم الهاء ٱَّللٍّ

ٗۡ َوَربٍّ  126 ۥ َوَربَّ َربَّ  َربٍُّس ُٗ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم اء )فيهما(بضم الب ُس
 الجمع واواً لفظية

ِِٜ٘يَ  132 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
142  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
145  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ْ  ِ٘ةْاَحِ  147  بإبداؿ الهمزة ياءً  حِ يَ ِ٘ة

ۡغَفَ   153
َ
سقط وصالً بهمزة وصل بدؿ القطع, فت ٱۡغَفَ   أ

 بما قبلها, ويبدأ بها مكسورة
ُرونَ  155 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
157  ْ د٠ُا

ۡ
ْ ةٌَ  ٌَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

 

 سورة ص(  38) 
 

ۚٓ ٓصۚٓ  1 حرؼ بالسكت على الحروؼ المقطعة ) ٓص 
 (الصاد

ُءٛزَِل  8
َ
َٰ  أ

َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ٛزَِل ۬۬ أ

 الهمزتينبين 

حِ   َٔ ۡل  13 َٓ ۚٓ  َل  ۡي َح َٓ بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا, وفتح التاء؛  ۡي
 ول يخفى أف ىمزة الوصل محذوفة

ُدََلٓءِ إَِلٍّ  15  الثانيةبتسهيل الهمزة بين الكلمتين:  َلٍّ ٝاَهَُٰدََلٓءِ  َه 

 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوَِّل َجۡهَضحٞ  َوَِّلَ َجۡهَضحٞ  23
29  َ ْ ِّلِ ثٍُّرٓوا َ  دٍّ ِ ْ َدثٍُّروُّ  بالتاء بدؿ الياء, وتخفيف الداؿ ا
ۡظَجۡجُخ  32

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ۡظَجۡجُخ  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َّ  َبۡهِدٓي   35 َّ  َبۡهِدَي   إٍِّٛ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ
َٰ  ٱلّرِيطَ  36  وزيادة ألف بعدىا "بالجمع" ,بفتح الياء طَ ٱلّرَِح
ُٜۡػت   41 ِ ُُٜػ  ث ِ  بضم الصاد ت  ث
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ۡؼ  ٤١وََنَذاٍب  41 ُْ ۡؼ  ٤١ ە  وََنَذابِ  ٱۡر ُْ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡر
 تنوين غيربكسر التاء من  ِِبَةلَِػحِ  ِِبَةلَِػح   46
ذٍِّك  51 ِٓ  يَ  ُِٔ٘ ذٍّ  بحذؼ الهمزة يَ َّ٘

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس ٌَجِح ٌَجِۡئَس  56
 العارض للسكوف وقفاً 

ةقٞ  57  بتخفيف السين وََىَصةقٞ  وََىصٍّ

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس ٌَجِح ٌَجِۡئَس  60
 العارض للسكوف وقفاً 

 بضم السين ۡخرِيًّةشُ  ِشۡخرِيًّة 63
69  ۡٚ ِ٘  َ ِٰ  ۡٚ ِ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ِٰ 
70  ٓ ة َٙ جٍّ

َ
ٓ خ ةإِ إَِلٍّ  إَِلٍّ َٙ  بكسر الهمزة )إنما( جٍّ

78  َٰ َٰ ِ َِٜ ٓ إ َِٜ َ  َٕۡه َٰ  َٕۡه َٰ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إ
84  ََّ ٍَّ  ٌَۡۡحَ  القاؼ بفتح ٌَۡۡحَ

 
 سورة الزمر(  39) 

 

7  ُٝ ُٝ  يَۡرَؽ ٝۡ  ۥيَۡرَؽ ابن ورداف: بالصلة, وابن جماز بإسكاف  يَۡرَؽ
 الهاء

ِمۡرُت  11
ُ
ٓ أ َ  إَِّنِ ِمۡرُت  إَِّنِ

ُ
 : بفتح ياء اإلضافةوصالً  أ

َخةُف  13
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ُٗ حطِ  ِطۡئُذٗ 15 ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥُذ
 الجمع واواً لفظية

20  َٚ ِي ِٚ ٱَّلٍّ ٍّٚ  َلَِٰس َٚ  َلَِٰس ِي  بفتح النوف مع تشديدىا ٱَّلٍّ
٠َ ذَ  22 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
 بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيَ  ٙةَنَربِّيّٗ  َنَربِيًّة َدۡيَ  28
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ۥ   36 ۥ  َبَٰ نِ  َخۡجَدهُ  وفتح الباء وألف بعدىا ,بكسر العين َدهُ
38  ََ ٚۡ َخَٖ ٍّ٘ ٙٚ ٍّ٘  ََ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ

ٌََرَءۡحُذٗ 38
َ
ٌََر۬ أ

َ
ۥأ ُٗ بتسهيل الهمزة الثانية؛ ووصاًل: بإتباع ميم  ۡحُذ

 جمع واواً لفظيةال
تِيِٝ  40

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِيِٝ ةيَ  يَأ

٠ُٜنَ  45 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
زُِءونَ  48 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
٠ُٜنَ  52 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
54  ُٗ تَِيُس

ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ  اً بإبداؿ الهمزة ألف تَِيُس

55  ُٗ تَِيُس
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  تَِيُس

َتَٰ  56 َتَٰيَ  َحََٰعۡۡسَ  َحََٰعۡۡسَ
َت   َتَٰيَ  يۡ َحََٰعۡۡسَ  َحََٰعۡۡسَ

أبو جعفر: بزيادة ياء بعد األلف األخيرة, 
تكوف مفتوحة وصاًل, ساكنة وقفاً, ولبن 
ورداف وجو آخر ىو: اإلسكاف المطلق 

ي قبلها للياء الزائدة, فتمد األلف الت
 باإلشباع للتقاء الساكنين

62  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

64  ٓ ُمُرٓوّ ِ
ۡ
بتخفيف النوف, بإبداؿ الهمزة ألفاً, و  ُمُروِ َ ةدَ  دَأ

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافةو 
70  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ِّ  ٌُذَِعۡخ  71  األولىبتشديد التاء  َعۡخ ٌُذ

71  ۡٗ دُِس
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥدُِس

 الجمع واواً لفظية

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس ٌَجِح ٌَجِۡئَس  72
 العارض للسكوف وقفاً 

ِّ و ٌُذَِعۡخ و 73  األولىبتشديد التاء  َعۡخ ٌُذ
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 غافر سورة(  40) 
 

1  ٓٗ السكت على الحروؼ المقطعة ب ٗٓ  ظ   ظ
 ن(ي)الحرف

ُخُذوهُ  ِِلَ  5
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخُذوهُ  ةِِلَ  أ

5   ۡٗ ُٟ َخۡذُت
َ
َخذتَّ  ٌَأ

َ
ُٗ ٌَأ بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ ووصاًل: بإتباع  ۥ  ُٟ

 ميم الجمع واواً لفظية
ُخ  6 َٙ ِ  , )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم ََكَِمَُٰخ  ََك
٠ُٜنَ  7 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠َويُ  َوُيۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
12  ُٜ ِ٘ ْۚٓ دُۡد ْۚٓ ٠دُ  ٠ا ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ٍََُّلقِ  15 ٍََُّلقِ  ٱ ٍََُّلقِ  ۦٱ  وصالً  : بإثبات ياء زائدةابن ورداف ٱ

22  ۡٗ ِٟ تِي
ۡ
ُٗ ةدٍّ  دٍّأ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 الجمع واواً لفظية
26  ٓ َخةُف  إَِّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ن 26
َ
ۡو أ

َ
نوَ  أ

َ
 بحذؼ الهمزة األولى, وفتح الواو أ

 بإدغاـ الذاؿ في التاء تَّ ُنذ ُنۡذُت  27
27  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
28  ٞٚ ِ٘ ۡد َّ٘  َّ٘٠ ٞٚ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ِس  29
ۡ
بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد  ِس ةثَ  ثَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
30  ٓ َخةُف إَِّنِ

َ
َ   أ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

بِ  31
ۡ
بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد  بِ ادَ  َدأ

 العارض للسكوف وقفاً 
َخةُف  32

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َٜةدِ  32 ٍُّ َٜةدِ  ٱ ٍُّ َٜةدِ  ۦٱ ٍُّ  ابن ورداف: بإثبات ياء زائدة وصالً  ٱ
ثُٖۡوُ  36

َ
ٓ خ َ  ٍَّٕهّ ِ ثُٖۡوُ  ٍَّٕهّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ
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ِٖمَ  37 ٍـّ
َ
ِٖمُ  ٌَأ ٍـّ

َ
 بضم العين ٌَأ

 بفتح الصاد دٍّ َوَغ  َوُغدٍّ  37
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  ٱدٍّجُِه٠ِنۦ ٱدٍّجُِه٠نِ  38
40  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
40  ٞٚ ِ٘ ٚٞ ٠مُ  ُمۡد  همزة واواً بإبداؿ ال ِ٘
 وفتح الخاء ,بضم الياء ٠ُٖنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخ٠ُٖنَ  40
41  ٓ ِٰ ة َ٘  َ ِٰ ة  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َ٘

َٛة   42
َ
َٛة َوخ

َ
مطلقًا: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على  َوخ

 المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو
44  َٰ ِ ۡمرِٓي إ

َ
ۡمرِيَ  أ

َ
َٰ  أ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إ

ٗۡ دَ  50 تِيُس
ۡ
ُٗ ةدَ  أ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِيُس

 الجمع واواً لفظية
مُ  52 ٍَ مُ دَ  يَٜ ٍَ  بالتاء بدؿ الياء ٜ

53  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

57  َِ ٚۡ َخٖۡ ِ٘ ٙٚ ِ٘  َِ  ءبإخفاء النوف عند الخا َخٖۡ
ُرونَ  58 ٍّْ ُرونَ حَ  َتَذَذ ٍّْ  بدؿ التاء األولى بالياء َذَذ
٠ُٜنَ  59 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 وفتح الخاء ,بضم الياء ٠ُٖنَ ۡدخَ َشيُ  َشَيۡدُخ٠ُٖنَ  60
٠نَ  62 ُٓ ٠نَ ٠دُ  دُۡدٌَ ُٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ
63  ُّ ُّ ٠يُ  يُۡدٌَ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ

76  ِ ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس ٌَجِح ۡئَس ٌَج
 العارض للسكوف وقفاً 

ِِتَ  78
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ ةيَ  يَأ

ۡمرُ  78
َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡمرُ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ

ُز٠ُٖنَ  79
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةدَ  دَأ
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زُِءونَ  83 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  حذؼ الهمزة, و زايبضم ال يَۡصَذ
َٜة 84 َش

ۡ
َٜةةثَ  ثَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َش

َٜة   85 َش
ۡ
َٜة  ةثَ  ثَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َش

 

 سورة فصمت(  41) 
 

1  ٓٗ ى الحروؼ المقطعة بالسكت عل ٗٓ  ظ   ظ
 ن(ي)الحرف

 بإبداؿ الهمزة واواً  د٠ُنَ ٠يُ  يُۡدد٠ُنَ  7
ۡصٌر َدۡيُ  8

َ
صۡ  أ

َ
 عند ال ينبإخفاء التنوين  َدۡيُ  رٞ۬ٙأ

9  ۡٗ ٍُّٜس ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
ۥـ۫ى أ ُٗ  ٍُّٜس

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بين الهمزتين

 واواً لفظية
 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َش٠َآءٞ  َش٠َآءّٗ  10
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  11

ِِض ٱاۡتَِية 11
َ
ِِض ٱ: وغَلً  َولَِۡل

َ
 تَِيةيَولَِۡل
 تَِيةيٱ: اثذداء

, ابتداًء:  بإبداؿ الهمزة ياءً وصاًل: 
 كحفص

14  ۡٗ ٚۡ َخٍِِٖٟۡ ِ٘ ٚٙ َو ِ٘ ُٗ  َو ووصالً: بإتباع ؛ بإخفاء النوف عند الخاء ۥَخٍِِٖٟۡ
 ميم الجمع واواً لفظية

21  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ۡنَدآءِ  28

َ
 ثانية واواً مفتوحةبإبداؿ الهمزة ال ۡنَدآءِ وَ َصَزآُء  َصَزآُء أ

٠ر   32 ٍُ ٚۡ َد ِ ّ٘ ٙٚ ِ ٠ر   ّ٘ ٍُ  بإخفاء النوف عند ال ين َد
 بهمزة مفتوحة قبل التاء ۚ۬ٓ   ۮ   وَ  َوَرَبۡخۚٓ  39
ِِتٓ  40

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِت ةيَ  يَأ

40  ۡٗ ُٗ حطِ  ِطۡئُذ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥُذ
 الجمع واواً لفظية

تِيِٝ  42
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِيِٝ ةيَ  يَأ
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ٚۡ َخٍِِٖۡٝۦ   42 ِ٘ ٙٚ  خاءبإخفاء النوف عند ال َخٍِِٖۡٝۦ   ِ٘

 ۡنَضِمّٞ ٝا َٰء ۡنَضِمّٞ ٝاءَ  44
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 

؛ ول يخفى أّف حفصاً سهَّل بين الهمزتين
 الثانية دوف إدخاؿ

٠ُٜنَ  44 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  واً بإبداؿ الهمزة وا ِ٘
44  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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ٓ إِنٍّ  50 َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنٍّ  َرّ ِ
۬ٙ َنَذاٍب َىِٖيق   50  ن عند ال ينينو تبإخفاء ال َىِٖيق   َنَذاب 

ٓ ـَوَٛ  ة َٔ َوَن  51  ءَ ة
بألف بعد النوف وبعدىا ىمزة مفتوحة, 

المتصل(, فهي على وزف  المد )من قبيل
 من ناء ينوء بمعنى نهض)ساء(, 

52  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية
 

 سورة الشورى(  42) 
 

1  +2  ٓٗ َٓ  ١ظ  َٓ  ٓص  ٓن   ١ ٗٓ  ظ   ٓنٓص

بالسكت على الحروؼ المقطعة 
ولو التوسط واإلشباع في  ؛الخمسة

 وفن إخفاءويلـز ذلك عدـ  ؛العين
 إخفاءذلك عدـ عند السين, وك( عين)ال

 عند القاؼ( السين) نوف
4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
9  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
11  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠ُٜنَ  18 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
19  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ٝۡ ٠ُٛ  ُٛۡددِِٝۦ 20 ِ  ,الهاء إسكافب؛ و بإبداؿ الهمزة واواً  د
 صلةال ويلـز ذلك عدـ

َذنب  21
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َذنب ةيَ  يَأ

22  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بإبداؿ الهمزة ألفاً وقفاً:  ةيَظَ  يََظإِ  24
25  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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َه٠ُٖنَ  25 ٍۡ َه٠ُٖنَ حَ  َت  بدؿ التاء بالياء ٍۡ

27  َ ۥي ُٝ ۚٓ إٍِّٛ ۚٓ  َظةُٓء ۥٝايََظةُٓء ُٝ ٍّٛ ۡؐ۬ 
 ٓۚ ۥوِ يََظةُٓء ُٝ ٍّٛ 

 إبدالها أو الثانية, الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

28  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
29  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ة 30 َٙ ِ ِػيَجح  ٌَج ِػيَجح   َّ٘ ة َّ٘ َٙ ِ  بحذؼ الفاء؛ وإقالب نوف التنوين جلي ث
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  ٱۡۡل٠ََارِۦ ٱۡۡل٠ََارِ  32
33  

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ةيَظَ  يََظأ

َٰ  ٱلّرِيطَ  33  وزيادة ألف بعدىا "بالجمع" ,بفتح الياء طَ ٱلّرَِح
35  َٗ ُٗ  َوَيۡهَٖ  بضم الميم َوَيۡهَٖ
ۡرٍف َخِ ّ    45 ۬ٙ ـَ ۡرف   بإخفاء التنوين عند الخاء َخِ ّ    ـَ
ِِتَ  47

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ ةيَ  يَأ

ة 49 ةٝايََظةُٓء  يََظةُٓء إَِجَٰسّٗ  ۬ؐۡ َجَٰسّٗ
ةوِ يََظةُٓء   َجَٰسّٗ

 إبدالها أو الثانية, الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

ۥ 51 ُٝ ۚٓ إٍِّٛ ۚٓ  يََظةُٓء ۥٝايََظةُٓء ُٝ ٍّٛ ۡؐ۬ 
 ٓۚ ۥوِ يََظةُٓء ُٝ ٍّٛ 

 إبدالها أو الثانية, الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

 

 سورة الزخرف(  43) 
 

1  ٓٗ السكت على الحروؼ المقطعة ب ٗٓ  ظ   ظ
 ن(ي)الحرف

ن 5
َ
 بكسر الهمزة نإِ  أ

7 ِٟٗ تِي
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 الجمع واواً لفظية
زُِءونَ  7 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
9  ۡٚ ٍّ٘ ََ ٚٙ َخَٖ ٍّ٘  ََ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ
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ا 10 دّٗ ٟۡ اَهَٰ ِ٘  َم  وألف بعدىا ,وفتح الهاء ,بكسر الميم دّٗ
11  ٓۚ ة ۡيذّٗ ٍّ٘  ِ ّي ۚٓ ذّٗ ٍّ٘  بكسر الياء مع تشديدىا ة

 اۚٓ ُصزًّ  ُصزًۡءاۚٓ  15

بنقل حركة الهمزة إلى الزاي مع تشديد 
ىذه الزاي, وحذؼ الهمزة, فيكوف 

مفتوحة دوف النطق بزاي مشددة منونة 
 ىمزة

17  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

18  ْ ُدا ْ يَ  يُجَظٍّ وتخفيف  ,وإسكاف النوف ,بفتح الياء جَظُدا
 ؛ واإلخفاء الجليالشين

18  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

بنوف ساكنة بدؿ الباء, وحذؼ األلف,  دَ ٜنِ  ِنَبَٰدُ  19
 وفتح الداؿ, واإلخفاء جلي

19  ْ ُِٟدوا َط
َ
َٰ  أ

َ
ْ  ۬۬  أ ُِٟدوا  ۡط

مضمومة بعد الهمزة األولى, بزيادة ىمزة 
تسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف و 

 وإسكاف الشينبين الهمزتين, 

24  َٔ َٰ بضم القاؼ, وحذؼ األلف, وإسكاف  ٔۡ ُُ  َق
 الالـ

ۥيَجَٰ صِ  ِصۡبُذُسٗ 24 ُٗ  ُس
بإبداؿ الهمزة ياًء؛ وبنوف مفتوحة بدؿ 

تباع ميم ؛ ووصاًل: بإالتاء, وألف بعدىا
 الجمع واواً لفظية

ة 33 ٍّٗ ُِ ةِۡ شَ  ُش , ول تخفى وإسكاف القاؼ ,بفتح السين ٍّٗ
 القلقلة

 كاؼبحذؼ الهمزة, مع ضم ال ٠نَ  َحذٍُّك  ٠نَ  ُٔ َحذٍِّك  34
ة 35 ٍّٙ َ ة ل َٙ َ ة ل ٍّٙ َ  بتخفيف الميمابن ورداف:  ل
٠َ ذَ  36 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
 )بالتثنية( د الهمزةبألف بع َصةَٰٓءَٛة َصةَٓءَٛة 38

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس ٌَجِح ٌَجِۡئَس  38
 العارض للسكوف وقفاً 
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ٌَََل  51
َ
ۚٓ  ََتِۡ ٓ  أ ٌَََل  ََتِۡ َ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

53  ٞ ۡش٠َِرة
َ
َصَٰ  أ

َ
ٞ أ  وألف بعدىا ,بفتح السين ٠َِرة

ونَ  57 ونَ يَُػ  يَِػدَّ  بضم الصاد دَّ
58  ِ َٰل

َ
َٜةَءأ ُذ َٜة ٝاءَ  َٟ ُذ َٟ ِ  , دوف إدخاؿ ألفبتسهيل الهمزة الثانية َٰ۬ل

٠نَ  58 ُٙ ٠نَ  ٠َُۡمٞ۬ٙ ٠ٌَُۡم َخِػ ُٙ  بإخفاء التنوين عند الخاء َخِػ

59  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

 ساكنة زائدة بإثبات ياء وصاًل: َوٱدٍّجُِه٠ِنۚۦٓ  َوٱدٍّجُِه٠ِن   61

ُٗ يصِ  ِصۡبُذُسٗ 63 ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥُذُس
 الجمع واواً لفظية

66 ُٟٗ تَِي
ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ُٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتَِي

 الجمع واواً لفظية
 ساكنة زائدة بإثبات ياءمطلقًا:  َحَٰهَِجةدِۦ َحَٰهَِجةدِ  68
ُز٠ُٖنَ دَ  73

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةدَ  أ

ُٗ يصِ  ِصۡبَجَُٰسٗ 78 ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ياءً  ۥَجَُٰس
 الجمع واواً لفظية

َٛة  ٌَ  81
َ
َٛةٌَ  د

َ
مطلقًا: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على  د

 المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو

83  ْ ٠ا ُِ َٰ ْ ٠ۡ َِ ٖۡ يَ  يَُل  ا
, وإسكاف الالـ, بفتح الياء والقاؼ

وحذؼ األلف؛ ول يخفى أف الواو تصبح 
 لينة

84  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
84  ٞ َٰٝ ةٓءِ إَِل َٙ ةٓءِ  ٱلصٍّ َٙ ٞ ٝاٱلصٍّ َٰٝ  الثانيةالهمزة  بتسهيل َل

87  ۡٗ ُٟ َِ ٚۡ َخَٖ ٍّ٘ ٙٚ ٍّ٘  ُٗ ُٟ َِ بإخفاء النوف عند الخاء؛ ووصالً: بإتباع  ۥَخَٖ
 ظيةميم الجمع واواً لف

٠نَ  87 ُٓ ٠نَ ٠يُ  يُۡدٌَ ُٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ
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بفتح الالـ, وضم الهاء مع صلتها بواو  ۥُٝ َورِيَٖ  َورِيِِٖٝۦ 88
 لفظية

٠ُٜنَ  88 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠نَ  89 ُٙ ٠نَ تَ  َحۡهَٖ ُٙ  بالتاء بدؿ الياء ۡهَٖ

 
 سورة الدخان(  44) 

 

1  ٓٗ الحروؼ المقطعة السكت على ب ٗٓ  ظ   ظ
 ن(ي)الحرف

 بضم الباء َربَّ  َرّبِ  7
ِِت  10

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِت ةدَ  دَأ

٠ُٜنَ  12 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠مُ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 بضم الطاء ُض َجۡجفُ  َجۡجِفُض  16
19  ٓ َ  إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تَّ ُنذ ُنۡذُت  20
21  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠دُ  دُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ۡسِ  23

َ
 بدؿ القطع بهمزة وصل ٌَۡۡسِ  ٌَأ

ِٟيَ  27 ِٓ َٰ ِٟيَ ٌَ  َف  بحذؼ األلف ِٓ

30  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

36  ْ د٠ُا
ۡ
ْ ةٌَ  ٌَد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

 بالتاء بدؿ الياء ۡيِ  تَ  َحۡيِ   45
ِشِٝۦ 48

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِشِٝۦارَ  َرأ

ةمٍ  51 َِ ةمٍ ُ٘  َ٘  بضم الميم األولى َِ
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 سورة الجاثية(  45) 

 

1  ٓٗ بالسكت على الحروؼ المقطعة  ٗٓ  ظ   ظ
 ن(ي)الحرف

ِِٜ٘يَ  3 ۡد ُٙ ِّٖٕۡ  ِ ّٕ ُٙ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٖۡ
٠ُٜنَ  6 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ُزًواۚٓ  9 زُ  ُٞ  بهمز الواو اۚٓ ؤً ُٞ
11  ٌٗ ِِل

َ
ِِلمٍ  أ

َ
 الضمبدؿ تنوين بتنوين كسر  أ

بضم الياء األولى, وفتح الزاي, وألف  يَٰ ۡضزَ ِِلُ  ِِلَۡضزِيَ  14
 بدؿ الياء األخيرة

16  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس التوسط والقصر في بتسهيل الهمزة, مع  ي
 األلف

 بدؿ تنوين الفتحبتنوين ضم  َش٠َآءٞ  َش٠َآءّٗ  21
ٌََرَءيَۡخ  23

َ
ٌََر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

ُرونَ  23 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ

25  ْ ُۡۡذ٠ا ْ وَُةل٠ُاْ ٱ: وغَلً  َُةل٠ُاْ ٱ   د٠ُا
ْ يٱ: اثذداءً   ُذ٠ا

, ابتداًء:  وصاًل: بإبداؿ الهمزة واواً 
 كحفص

زُِءونَ  33 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
34  ُٗ َُٰس َوى

ۡ
أ َ٘ َ٘  َو ُٗ ةَو َُٰس  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوى

35  ۡٗ َۡذُت َذتَّ  ٱَّتٍّ وصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ و  ۥُٗ ٱَّتٍّ
 ميم الجمع واواً لفظية

ا 35 ُزوّٗ زُ  ُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ
37  ُٞ ٠َ  ٠َ َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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 سورة األحقاف(  46) 
 

1  ٓٗ بالسكت على الحروؼ المقطعة  ٗٓ  ظ   ظ
 ن(ي)الحرف

4  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية

ُۡۡذ٠ِ   4 َِٰت  ٱ َمََٰن َِٰت  ٱ: وغَلً  ٱلصٍّ َمََٰن  ُذ٠ِ  يٱلصٍّ
 ُذ٠ِ  يٱ: اثذداءً 

, ابتداًء:  بإبداؿ الهمزة ياءً وصاًل: 
 كحفص

8  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

10  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية

10  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 فاألل

ُِٜذرَ  12 ُ  ِّلِ ِ  بالتاء بدؿ الياء ِٜذرَ ُّ

ًٜة   15 ًٜة  ظُ  إِۡظَصَٰ وإسكاف  ,وضم الحاء ,بحذؼ الهمزة ۡص
 , وحذؼ األلفالسين

ة 15 ّٞٗ ۡر ةَْ  (٘هةً ) ُْ ّٞٗ  بفتح الكاؼ ۡر
16 ۡؐ ُٔ جٍّ َِ ُٔ ؐۡحُ  َوَجَذَضةَوزُ  َجَذ جٍّ َِ  (فيهما)بدؿ النوف  بياء مضمومة َذَضةَوزُ يُ وَ  َذ
ۡظصَ  16

َ
ُٚ  َٚ أ ۡظَص

َ
 بضم النوف أ

دَهَِداَِِّٛٓ  17
َ
دَهَِداََِِّٛ  خ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

19  ۡٗ ُٟ ۥَوِۡلُ  َوِِل٠َُّذَِي ُٗ ُٟ وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بالنوف بدؿ الياء ٠َّذَِي
 الجمع واواً لفظية

20  ۡٗ ۡجُذ َٞ ۡذ
َ
ُٗ ٝاَٰء أ ۡجُذ َٞ  ۥۡذ

بتسهيل الهمزة و  ,ىمزة استفهاـ بزيادة
؛ مع إدخاؿ ألف بين الهمزتين الثانية

 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباعو 
ٚۡ َخٍِِٖۡٝۦٓ  21 ِ٘ ٚٙ َو ِ٘  بإخفاء النوف عند الخاء َخٍِِٖۡٝۦ َو
َخةُف  21

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ
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َٜة 22 ِصۡبتَ
َ
صِ  أ

َ
َٜةيأ  بإبداؿ الهمزة ياءً  تَ

َٜة ؐۡ 22 َٓ ِ ٌ
ۡ
َأ ُِ  

ۡ
َٜةٌَأ ِ َ  د َٜة ؐۡةُِ َٓ ِ َٜةةٌَ  ٌ ِ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د

23  ٓ َِِّّٓ َٰ َ  َوَل َِِّّٓ َٰ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوَل
 بدؿ الياءبتاء مفتوحة  َرىَٰ دَ ََل  ََل يَُرى   25

25  ٓۚ ۡٗ ُٟ ُٜ ِٓ َصَٰ َ٘  َٜ ِٓ َصَٰ ۚۥٓ َ٘ ُٗ نوف؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع ال بفتح ُٟ
 واواً لفظية

زُِءونَ  26 ٟۡ ُزونَ  يَۡصَذ ٟۡ  , وحذؼ الهمزةزايبضم ال يَۡصَذ
32  َّ ِ ه ْوَل 

ُ
ۚٓ أ ۡوِِلَةُٓء

َ
ۚٓ  أ ۡوِِلَةُٓء

َ
َّ ٝاأ ِ ه  الثانيةالهمزة  بتسهيل ْوَل 

 
 سورة محمد (  47) 

 

2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
4  ْ َٰ  ُُذ٠ُِٖا ْ ذَ ـَق  وألف بينهما ,بفتح القاؼ والتاء ٠ُٖا
ُز٠َُٖن ؐۡ 12

ۡ
ُٔ  َوَيأ ُز

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُُكُ ةدَ  َُك٠َُن ؐۡةيَ وَ  دَأ

يِّٚ 13
َ
 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ٚ۫ىَوََك 

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة, بألف بعد الكاؼ
 ,ل الهمزةيسهمع تبدؿ الياء,  مكسورة

 لو في األلف التوسط والقصرو 
ةٍٓء َدۡيِ  15 ةٓء ۬ٙ ٍّ٘  بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيِ  ٍّ٘
ٚۡ ََخۡر   15 ِ  بإخفاء النوف عند الخاء ََخۡر   ِّٚٙ٘  ّ٘

18 ُٟٗ تَِي
ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ُٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتَِي

 الجمع واواً لفظية
18  ٓۚ ة َٟ ـُ ا َۡشَ

َ
ۚٓ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ ة َٟ ـُ ا  بتسهيل الهمزة الثانية َۡشَ

19 
ِِٜ٘يَ  ۡد ُٙ  ۬ؐۡ َولِٖۡ
َِ٘جَِٰخٍۗ  ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ  ۬ؐۡ ِِٜ٘يَ ٠َولِٖۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَِٰخٍۗ ٠ُٙ َوٱل

26  ۡٗ ُٞ اَر   إِۡسَ
َ
ۥأ ُٗ ُٞ اَر وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بفتح الهمزة ۡسَ

 واواً لفظية
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٠ُٜاْ ؐۡ 36 ِ٘ ٗۡ  دُۡد ٠ُٜاْ ٠ۡؐدُ  يُۡددُِس ُٗ ٠يُ  ِ٘ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة واواً  ۥدُِس
 الجمع واواً لفظية

38  ۡٗ ُٛذ
َ
أ ُٗ ٝةَهَٰ  َه  ؛ مع القصر في األلف ل الهمزةبتسهي ۥُٛذ

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةو 

38  ۡٗ ُك ة َدۡيَ ً٘ ٠َُۡ  ّ٘ٗ ُٗ  ٙة٠َُۡ ُك ووصاًل: بإتباع ؛ بإخفاء التنوين عند ال ين ۥَدۡيَ
 ميم الجمع واواً لفظية

 
 سورة الفتح(  48) 

 

ِِٜ٘يَ  4 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

5 
 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ  ۬ؐۡ ِٜيَ ٱل

َِ٘جَٰخِ  ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ ُٙ  ِِٜ٘يَ ٠ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَٰخِ ٠۬ؐۡ َوٱل

9  ْ ٠ُٜا ِ٘ ُۡد ِ ُّ  ُ ِ ُّ٠ ْ ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

10  َ ُٝ ٱَّللٍّ َ  َنَٖۡيِٝ  َنَٖۡي )عليو(؛ وترقيق لـ لفظ  كسر الهاءب ٱَّللٍّ
 الجاللة جلي

بإبداؿ الهمزة لياء األولى, و بدؿ ا بالنوف تِيِٝ ٠ُٜ ٌَصَ  ٌََصُيۡدتِيِٝ  10
 واواً 

٠ُٜنَ  12 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠َوٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ٚب  13 ِ٘ ٚب ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ة 15 َٞ ُخُذو

ۡ
َأ ُِ  َ ةةُِ َٞ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخُذو

س   16
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  س  ثَة ثَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
16  ُٗ ُٗ ٠يُ  يُۡددُِس  بإبداؿ الهمزة واواً  دُِس
17  ُٝ ُٝ  ۬ؐۡ يُۡدِخٖۡ ثۡ ُٝ ُٛ  ُحَهّذِ ُٝ جُ  ۬ؐۡ ۡدِخٖۡ ثۡ  بالنوف بدؿ الياء )فيهما( َهّذِ
ِِٜ٘يَ  18 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
ة   19 َٟ ُخُذوَج

ۡ
ة  ةيَ  يَأ َٟ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُخُذوَج

ة 20 َٟ ُخُذوَج
ۡ
ةخُ ةدَ  دَأ َٟ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُذوَج
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ِِٜ٘يَ  20 ۡد ُٙ ِّٖٕۡ  ِ ّٕ ُٙ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٖۡ
24  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠َُٜن ؐۡ 25 ِ٘ ۡد َِ٘جَٰخٞ  َّ٘ ۡد ٠َُٜن ٠َّۡؐ٘  َّ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَٰخٞ ٠َّ٘  ِ٘

ٗۡ  ُٔ دََط  25 ُٞ ُٗ  دََط  ٠ ُٞ  ۥ٠ۡ
؛ ول بحذؼ الهمزة, مع بقاء فتح الطاء

؛ ووصاًل: يخفى أف الواو تصبح لينة
 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

ِِٜ٘يَ  26 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

يٍّ  ٱلرَّۡءيَة 27  ةٱلرَّ
واواً ثم قلبها إلى ياء  الهمزة إبداؿب

وإدغامها في الياء التي بعدىا فتصير ياًء 
 مشددة

 
 سورة الحجرات(  49) 

 

 بفتح الجيم َسَٰتِ ٱۡحُضَ  ُضَسَٰتِ ٱحُۡ  4
ِِٜ٘يَ  9 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
9   َٰ ِ َء إ َء  دَِ ٓ َٰ ٝادَِ ٓ  بتسهيل الهمزة الثانية َٰ
10  ُٜ ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  نَ ٠ٱل ۡ ُٜ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  نَ ٠ِ٘

ِ  ثِۡئَس  11 بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َس حث
 للسكوف وقفاً العارض 

12  َٔ ُز
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُُكَ ةيَ  يَأ

ة 12 ۡيذّٗ َ٘  ِ ّي ةَ٘  بكسر الياء مع التشديد ذّٗ
ٌٗ َخجِيٞ  13 ۬ٗٞٙ َنِٖي  بإخفاء التنوين عند الخاء َخجِيٞ  َنِٖي
14  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠دُ  دُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠ُٜنَ  15 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  اً بإبداؿ الهمزة واو  ِ٘
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 سورة ق(  50) 
 

ۚٓ ٓقۚٓ  1  ٓق 
بالسكت على الحروؼ المقطعة )حرؼ 

 (القاؼ

3  
َ
َٰ  َذاءِ أ

َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين
َٜة 3 َٜةُ٘  ِ٘ۡذ  بضم الميم ۡذ
11  ٍّ٘ ٓۚ ة ِ ٍّ٘  ۡيذّٗ ۚٓ ّي ة  بكسر الياء مع التشديد ذّٗ
15   َ

ٚۡ َخٖۡ ِ ّ٘ ٙٚ ِ ّ٘   َ
 ف عند الخاءبإخفاء النو  َخٖۡ

تِ  30
ۡ
َذََل ۡ٘ َذََل  ٱ ۡ٘ بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد  تِ ٱ

 العارض للسكوف وقفاً 
ٚۡ َخِشَ  33 ٍّ٘  ٙ ۡٚ  بإخفاء النوف عند الخاء َخِشَ ٍّ٘
ِٜيٍت  33 ة ٣٣َّ٘ َٞ ِٜيتِ  ٱۡدُخ٠ُٖ ة ٣٣ ە  َّ٘ َٞ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُخ٠ُٖ
37  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  ف الهاءبإسكا َو
ۡدَبَٰرَ  40

َ
 بكسر الهمزة ۡدَبَٰرَ ِإَو َوأ

َٜةدِ  41 ُٙ ۡ َٜةدِۦ ٱل ُٙ ۡ  زائدة ساكنة ت ياءاثبوصاًل: بإ ٱل
44  َُ ٍِّ َُ تَظٍّ  تََظ  بتشديد الشين ٍِّ

 
 سورة الذاريات(  51) 

 
ا 3  بضم السين ايُُۡسّٗ  يُۡۡسّٗ
9  ُّ ُّ ٠يُ  يُۡدٌَ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ
ُز٠ُٖنَ  27

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ٠نَ َُكُ ةدَ  دَأ
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ِِٜ٘يَ  35 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
40  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َٜة 49 ِۡ ٍء َخَٖ ء ۬ٙ ََشۡ َٜة ََشۡ ِۡ  بإخفاء التنوين عند الخاء َخَٖ
ُرونَ  49 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
ِِٜ٘يَ  55 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

 
 سورة الطور(  52) 

 

ِٟيَ  18 ِٓ َٰ ِٟيَ  َف ِٓ  بحذؼ األلف ٌَ
ذٍِّك  20 ِٓ  يَ  ُِٔ٘ ذٍّ  بحذؼ الهمزة يَ َّ٘

21  ۡٗ ُٟ ٗۡ ُذّرِيٍَّذ ِٟ ِ َٰ  ث ۥ ُذّرِحٍّ ُٗ ِٟ ِ ۥِٟ ذِ ـث ُٗ 
بزيادة ألف بعد الياء, وكسر التاء والهاء 

؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع )بالجمع(
 واواً لفظية

ة ؐۡ 23 شّٗ
ۡ
أ َْ  ٞٗ ثِي

ۡ
ة َؐۡكَ  دَأ ٗٞ ةدَ  شّٗ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ثِي

ُ  لُۡدلُدٞ  24 بإبداؿ الهمزة واواً )الهمزة األولى(, أما  لُدٞ ٠ل
 الثانية فال إبداؿ فيها مطلقاً 

28  َ٠ ُٞ ۥ  ُٝ   إٍِّٛ
َ
٠َ خ ُٞ ۥ  ُٝ  الهمزةبفتح  ٍّٛ

32  ۡٗ ُٞ ُمُر
ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ُٞ : بإتباع ميم ؛ ووصالً بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُمُر

 الجمع واواً لفظية
٠ُٜنَ  33 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
34  ْ د٠ُا

ۡ
ْ ةٌَٖۡيَ  ٌََٖۡيد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

ٚۡ َدۡيِ  35 ِ٘ ٙٚ   ينبإخفاء النوف عند ال َدۡيِ  ِ٘
ػ َ  37 ُٙ ۡ َػۡيِفُرونَ  ۡيِفُرونَ ٱل ُٙ ۡ  بالصاد فقط ٱل

تِ  38
ۡ
إبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد ب تِ ةٌَٖۡيَ  ٌََٖۡيأ

 العارض للسكوف وقفاً 
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ٌٝ َدۡيُ  43 َٰ ٞ۬ٙ إَِل َٰٝ   ينبإخفاء التنوين عند ال َدۡيُ  إَِل

45  ْ ٠ا ُِ َٰ َِ يَ  يَُل ٖۡ ْ  ٠ۡا
بفتح الياء والقاؼ, وإسكاف الالـ, 
وحذؼ األلف؛ ول يخفى أف الواو 

 تصبح لينة
٠نَ  45 ُِ ٠نَ يَ  يُۡػَه ُِ  بفتح الياء ۡػَه

 
 سورة النجم(  53) 

 

7  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َذَب  11 َْ ة  ذٍّ  َ٘ َْ ة   بتشديد الذاؿ َب َ٘
َوى   15

ۡ
أ َٙ ۡ َٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوىَٰ ةٱل

19  ُٗ ٌََرَءۡحُذ
َ
ٌََر۬ أ

َ
ُٗ أ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡحُذ

َذنَ  26
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َذنَ ةيَ  يَأ

٠ُٜنَ  27 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
30  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ٌََرَءيَۡخ  33

َ
ٌََر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

٠َ ذَ  35 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
36  

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ةيُجَجٍّ  يُجَجٍّأ
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وََّلَٰ  50
ُ
 ََعًدا ٱِۡل

 ََّلَٰ وٱَُل٘
 

َّٕ  :وغَلً  ا    ََّلَٰ ـ٠ََعدّٗ
 
 اثذداءً 

  ََّلَٰ ـ٠ٱُٕ  /1
  ََّلَٰ ُٕـ٠ /2
3/  

ُ
 ََّلَٰ وٱِۡل

لفظة )األولى( بلفظة )عادًا(  عند وصل
يقرأ: بنقل حركة الهمزة للساكن الذي 

 قبلها وىو )الالـ( مع حذؼ ىمزة
 , وبإدغاـ تنوين )عاداً( في لـالقطع

 لى(.و )األ
لى(, لو ثالثة أوجو/ و ابتداًء بلفظة )األ

األوؿ: البتداء بهمزة وصل مفتوحة مع 
 .لالـضم ا

 .الثاني: البتداء بالـ مضمومة
الثال : إرجاعها إلى أصلها )كحفص(, 

ؿ( التعريف, والهمزة أأي بإثبات )
 وىو المقدـ أداءً المضمومة التي بعدىا, 

ةٓ  51 َٙ ٠َداْ َذ ُٙ ٠دّٗ  َوَث ُٙ ةَوَث َٙ وصاًل: بتنوين الفتح, واإلخفاء جلي؛  ا َذ
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

دۡ  53 ُٙ ۡ حَ َوٱل َٓ ُٙ  دٍَِ ۡ حَ ٠َوٱل َٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  دٍَِ
 
 

 سورة القمر(  54) 

 

ۡصَذِِرّٞ  3 ۡصَذِِّر   َّ٘ بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم؛ ول  َّ٘
 يخفى ترقيق الراء

اعِ  6 اِعۦ ٱلٍّ  ٱلٍّ
فتمد ؛ زائدة ساكنة : بإثبات ياءوصالً 

وصاًل على المنفصل, أي بالقصر حسب 
 مذىبو

ًهة ٦َُّٛسٍر  6 ُسر ۬ٙ ُخظٍّ
ًهة ٦ َّٛ  بإخفاء التنوين عند الخاء ُخظٍّ

اِع   8 اِعۦ   ٱلٍّ  زائدة ساكنة : بإثبات ياءوصالً  ٱلٍّ
َٜةٓ  11 َذۡع ٍَ ذٍّ  َذ ٍَ َٜةَذ  بتشديد التاء ۡع
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ُءِِٕۡقَ  25
َ
َٰ  أ

َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ِِٕۡقَ ۬۬ أ

 بين الهمزتين

28  ۡٗ ُٟ ُٗ  َوَٛبِّۡب ُٟ  ۥَوَٛبِّۡب
ل إبداؿ فيها؛ فليس لو في  مستثنى:

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً اللفظة إل: 
 لفظية

 بتسهيل الهمزة الثانية اَل َصةَٓء ۬ َصةَٓء َءاَل  41
49  ُٝ َجَٰ ِۡ ٍء َخَٖ ء ۬ٙ ََشۡ ُٝ  ََشۡ َجَٰ ِۡ  بإخفاء التنوين عند الخاء َخَٖ

 
 ( سورة الرحمن 55) 

 

 وفتح الراء ,بضم الياء جُ رَ ُُيۡ  َُيُۡرجُ  22

َّٖۡدلُدُ  22 َّٖ  ٱل )الهمزة األولى(, أما  بإبداؿ الهمزة واواً  لُدُ ٠ٱل
 الثانية فال إبداؿ فيها مطلقاً 

ن   29
ۡ
 ن  ةطَ  َطأ

بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد 
 العارض للسكوف وقفاً 

 بإبداؿ الهمزة واواً  َخذُ ٠َذيُ  َذُيۡدَخذُ  41
ٚۡ َخةَف  46 َٙ ِ ٚٙ َول َٙ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخةَف  َول
ذٍِّك  54 ذٍِّك  يَ  ُِٔ٘  بحذؼ الهمزة يَ  ُ٘
ذٍِّك  76 ذٍِّك  يَ  ُِٔ٘  بحذؼ الهمزة يَ  ُ٘
۬ٙ َرٌَۡرٍف ُخَۡض   76  بإخفاء التنوين عند الخاء ُخَۡض   َرٌَۡرف 

 
 ( سورة الواقعة 56) 

 

 نوين عند الخاءبإخفاء الت َخةٌَِؾحٞ  ٢ ۬ٙ ََكذِثَحٞ  َخةٌَِؾحٞ  ٢ََكذِثٌَح  2
 بحذؼ الهمزة يَ  ذٍِّك َّ٘  يَ  ِٔذٍِّك َّ٘  16

س   18
ۡ
بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد  س  َوََك  َوَكأ

 العارض للسكوف وقفاً 
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 بفتح الزاي ٠ٌُنَ يزُنَ  يزُن٠ٌُِنَ  19
 بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم )فيهما( وَُظ٠ٍر ِخي   وَُظ٠ٌر ِخيٞ  22

ۡدل٠ُ   23
َّٖ َّٖ  ٱل بإبداؿ الهمزة واواً )الهمزة األولى(, أما  ل٠ُ  ٠ٱل

 الثانية فال إبداؿ فيها مطلقاً 
ة 25 ًٙ ثِي

ۡ
ةةدَ  دَأ ًٙ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ثِي

35  ٍّٚ ُٟ َجَٰ
ۡ
نَظأ

َ
نظَ  أ

َ
ٍّٚ ةأ ُٟ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َجَٰ

نَِذا 47
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۫ى  أ

 بين الهمزتين
َٜة 47 َٜةُ٘  ِ٘ۡذ  بضم الميم ۡذ

ءٍِّٛة 47
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إٍِّٛة أ

 (-على اإلخبار-الستفهاـ 
َو َءاثَةُٓؤَٛة 48

َ
ۡو َءاثَةُٓؤَٛة أ

َ
 بإسكاف الواو أ

ةلِ  53 َٙ ةل٠ُنَ  ٠نَ  ُٔ َذ َٙ  الـبحذؼ الهمزة, مع ضم ال َذ

ٌََرَءۡحُذٗ 58
َ
ٌََر۬ أ

َ
ۥأ ُٗ همزة الثانية؛ ووصاًل: بإتباع ميم بتسهيل ال ۡحُذ

 الجمع واواً لفظية

59  ۡٗ ُٛذ
َ
ۥ َءأ ُٗ  َٰءٝاُٛذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ؛بين الهمزتين

 واواً لفظية
ُرونَ  62 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ

ٌََرَءۡحُذٗ 63
َ
ٌََر۬ أ

َ
ۥأ ُٗ ثانية؛ ووصاًل: بإتباع ميم بتسهيل الهمزة ال ۡحُذ

 الجمع واواً لفظية

64  ۡٗ ُٛذ
َ
ۥ َءأ ُٗ  َٰءٝاُٛذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ؛بين الهمزتين

 واواً لفظية
68  ُٗ ٌََرَءۡحُذ

َ
ٌََر۬ أ

َ
ُٗ أ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡحُذ

69  ۡٗ ُٛذ
َ
ۥ َءأ ُٗ  َٰءٝاُٛذ

ية مع إدخاؿ ألف بتسهيل الهمزة الثان
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ؛بين الهمزتين

 واواً لفظية
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71  ُٗ ٌََرَءۡحُذ
َ
ٌََر۬ أ

َ
ُٗ أ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡحُذ

72  ۡٗ ُٛذ
َ
ۥ َءأ ُٗ  َٰءٝاُٛذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ؛بين الهمزتين

 واواً لفظية

72  ۡٗ ُت
ۡ
نَظد

َ
نظَ  أ

َ
ُٗ ةأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥُت

 الجمع واواً لفظية

جِش  72 ُٙ ۡ جظُ  ٠نَ  ُٔ ٱل ُٙ ۡ  ٠نَ  ٱل
جِش  ُٙ ۡ  ٠نَ  ُٔ ٱل

جظُ  ُٙ ۡ بحذؼ الهمزة, مع ضم الشين, ولبن  ٠نَ  ٱل
 ورداف وجو آخر كحفص )بتحقيق الهمز(

95  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
 

 سورة الحديد(  57) 

 

1  َ٠ ُٞ ٞۡ  َو  بإسكاف الهاء ٠َ َو
2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
3  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
6  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

8 
٠َُٜن ؐۡ ِ٘ ْ  دُۡد ٠ُٜا ِ٘ ُۡد ُِ ۡؐ۬ 

ِِٜ٘يَ  ۡد َّ٘ 
٠َُٜن ٠ۡؐدُ  ِ٘  ُ ُِ٠ ْ ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َّ٘  ۬ؐۡ ِ٘

11  ٍَ ۥَذُيَظَٰهِ ۥٍُ َذُيَؾهِّ  ُٝ  الفاء ضمو  ,بحذؼ األلف وتشديد العين ُٝ
 الثانية

12 
ِِٜ٘يَ  ۡد ُٙ ۡ  ۬ؐۡ ٱل

َِ٘جَٰخِ  ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ ُٙ  ِِٜ٘يَ ٠ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَٰخِ ٠۬ؐۡ َوٱل

ةَِنَّ  14 َ٘
َ
ةَِن  ٱِۡل َ٘

َ
بتخفيف الياء مع إسكانها؛ ول يخفى  ٱِۡل

 أنها تصبح ياء مدية
ۡمرُ  14

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡمرُ ٝاةَٓء صَ  َصةَٓء أ
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 بالتاء بدؿ الياء؛ وبإبداؿ الهمزة واواً  َخذُ ٠دُ  يُۡدَخذُ  15
15  ُٗ َُٰس َوى

ۡ
أ ُٗ ةَ٘  َ٘ َُٰس  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوى

ِ  َوبِۡئَس  15 ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

نِ  16
ۡ
ول يخفى المد ؛ بإبداؿ الهمزة ألفاً  نِ ةيَ  يَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
 بتشديد الزاي َل َٛزٍّ  ََٛزَل  16
18  ًُ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف ًُ يَُؾهٍّ  يَُظََٰه
 بإبداؿ الهمزة واواً  تِيِٝ ٠يُ  يُۡدتِيِٝ  21
23  ْ َش٠ۡا

ۡ
ْ ةدَ  دَأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َش٠ۡا

ُمُرونَ  24
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُمُرونَ ةَويَ  َوَيأ

٠َ ٱَٕۡيََِّّ  24 ُٞ  َ َ ٱَٕۡيََِّّ  ٱَّللٍّ  بحذؼ الضمير )ىو( ٱَّللٍّ

ٞس  25
ۡ
؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  ٞس ةثَ  ثَأ

 العارض للسكوف وقفاً 
ٌَحّٗ  27

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ٌَحّٗ ارَ  َرأ

28  ۡٗ ُٗ ٠يُ  يُۡددُِس ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة واواً  ۥدُِس
 يةالجمع واواً لفظ

 بإبداؿ الهمزة واواً  تِيِٝ ٠يُ  يُۡدتِيِٝ  29
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 لةسورة المجاد  (  58) 

 

ُِرونَ  2 َٰ يَ  يَُغَٰٟ  بفتح الياء والهاء؛ وتشديد الظاء ُرونَ َٟ غٍّ

 يـِٔ ٱلٍّ   2

ٓ  ىكذا:عنده األصل   ءِ ٱَلٍّ
 :وبعد ذلك فلو

 
 : وغَلً 

1/ ۬ٓ ۬/ 2   ۬ؐۡ   ٱَلٍّ  ٱَلٍّ
 
 : وٍُةً 

1/ ۬ٓ  ٱَلٍّ
2/ ۬  ٱَلٍّ
3/  ٓ  يٱَلٍّ

بعد الهمزة, وبعد ذلك التي بحذؼ الياء 
وصاًل تسهيلها مع  :فلو في الهمزة

 -والقصر, أما وقفاً فلو وجهاف: توسطال
تسهيل الهمزة بين بين ) وىو  -األوؿ:

الوجو المقدـ ( ولو في حرؼ األلف التي 
وىو المقدـ, أو  التوسطقبلها وجهاف: 

بداؿ إ -الثاني:القصر بمقدار حركتين, 
الهمزة ياء ساكنة مع المد المشبع في 
األلف التي قبلها للتقاء الساكنين, إذاً 
فعند الوصل فلو التسهيل فقط, أما حاؿ 

 التوسطل الهمزة بالرـو مع يالوقف تسه
والقصر أو تبدؿ ياًء ساكنة مع المد 

المشبع, والهمزة المسهلة ىنا بين الهمزة 
 والياء

٠رٞ  2 ٍُ ٠ٌّ َد ٍُ ٠ّٞ َٕهَ  ََٕه ٠رٞ  ۬ٙ ٍُ ٍُ  بإخفاء التنوين عند ال ين َد
ُِرونَ  3 َٰ يَ  يَُغَٰٟ  بفتح الياء والهاء؛ وتشديد الظاء ُرونَ َٟ غٍّ
4  ْ ٠ُٜا ِ٘ ُۡد ُِ  ُ ُِ٠ ْ ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ة يَُس٠نُ  7 ة  َ٘  بالتاء بدؿ الياء ُس٠نُ دَ َ٘

؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس ٌَجِح ٌَجِۡئَس  8
 رض للسكوف وقفاً العا

٠ُٜنَ  10 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

ِِس  11 َخَٰٖ َٙ ۡ ضۡ  ٱل َٙ ۡ بإسكاف الجيم, وحذؼ األلف,  ِِٖس ٱل
 (؛ ول تخفى القلقلةباإلفراد)
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13  ۡٗ ُذ ِۡ ٍَ ۡط
َ
ۥ َءأ ُٗ ُذ ِۡ ٍَ  َٰءٝاۡط

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
الجمع  ووصاًل: بإتباع ميم ؛بين الهمزتين

 واواً لفظية
ة َىِؾَت  14 ً٘ ٠َُۡ  ّ٘ٗ  بإخفاء التنوين عند ال ين َىِؾَت  ٙة٠َُۡ
ۚٓ  إِنٍّ  َورُُشِ ٓ   21  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنٍّ  َورُُشِ َ
٠ُٜنَ  22 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

 
 سورة الحشر(  59) 

 

1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بضم العين َتۚٓ رَّنُ ٱل ٱلرَّۡنَتۚٓ  2
ِِٜ٘يَ  2 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل
6   ٔ ٚۡ َخۡي ِ٘  ٙ ۡٚ ِ٘  ٔ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي
 بالتاء بدؿ الياء ُس٠نَ دَ ََل  ََل يَُس٠نَ  7
 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح ُدوَُٕۢة ُدوََٕۢة 7
 زة واواً بإبداؿ الهم زُِرونَ ٠َويُ  َوُيۡدزُِرونَ  9

14 ُٟٗ ُش
ۡ
ُٗ ةثَ  ثَأ ُٟ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً؛  ۥُش

 الجمع واواً لفظية
َخةُف  16

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ٚۡ َخۡظَيحِ  21 ِ ّ٘ ٙٚ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡظَيحِ  ّ٘
23  ُٚ ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ُٚ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
24  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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 سورة الممتحنة(  60) 

 

1  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠دُ  دُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

َٛة   1
َ
َٛة َوخ

َ
مطلقًا: بإثبات األلف, فتمد وصاًل على  َوخ

 المنفصل, أي بالقصر حسب مذىبو
3  ُٔ ِػ ٍۡ َػ حُ  َح  وفتح الصاد ,بضم الياء ُٔ ٍۡ
ۡش٠َةٌ  4

ُ
 ر الهمزةبكس ۡش٠َةٌ إِ  أ

ثًَدا 4
َ
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة َبًداوَ َوٱۡۡلَۡيَؾةُٓء  َوٱۡۡلَۡيَؾةُٓء خ

4  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠دُ  دُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ۡش٠َةٌ  6

ُ
 بكسر الهمزة ۡش٠َةٌ إِ  أ

10 
َِ٘جَُٰخ  ۡد ُٙ ۡ  ۬ؐۡ ٱل
َِ٘جَٰخ   ُٙ  ُمۡد ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَٰخ  ٠مُ  ۬ؐۡ َِ٘جَُٰخ ٠ٱل

٠ُٜنَ  11 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠مُ  ُمۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
َِ٘جَُٰخ  12 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَُٰخ ٠ٱل
تِيَ  12

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِيَ ةيَ  يَأ

ة َىِؾَت  13 ً٘ ٠َُۡ  ّ٘ٗ  بإخفاء التنوين عند ال ين َىِؾَت  ٙة٠َُۡ
 

 سورة الصف(  61) 
 

1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بإبداؿ الهمزة واواً  ُذوََِّٛ ٠دُ  ُذوََِّٛ دُدۡ  5

6  َٔ َٔ  ۬۬ إِۡشَر   إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

ِِت  6
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِت ةيَ  يَأ

ۥٓ  6 ُٝ ُٙ ۥ َبۡهِديَ  َبۡهِدي ٱۡش ُٝ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡش
7  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  الهاءبإسكاف  َو
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ْ  ُٔ ِِلُۡفِف  8 ٍُ  ٠ا ْ  ِِلُۡف  فاءبحذؼ الهمزة, مع ضم ال ٠ا
8  َّٗ ذِ ُ٘  ٞ ّٗ ذِ  بتنوين الضم؛ واإلدغاـ فيما بعدىا جلي ُ٘

بفتح الراء, وضم الهاء, والصلة بواو  ۥهُ ٠رَ َّٛ  ٠ُٛرِهِۦ 8
 ؛ وتفخيم الراء جليلفظية

٠ُٜنَ  11 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠دُ  دُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
دۡ  13 ُٙ ۡ ُٙ  ِِٜ٘يَ ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ٱل

14 
 ِ َٛػةَر ٱَّللٍّ

َ
أي ) أ

 (ا٠ٕٙؽم اِلول
َٛػةرّٗ 

َ
ِ   اأ ٍّ بتنوين الفتح للفظ )أنصار(, وزيادة لـ  َّلّلِ

 الجر للفظ الجاللة؛ واإلدغاـ جلي

14  َٰ ِ َٛػةرِٓي إ
َ
َٛػةرِيَ  أ

َ
َٰ  أ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إ

14  َٔ َٔ  ۬۬ َر  إِشۡ  إِۡشَر ءِي َٰ  ي َٔ  ۬۬ ۬ؐۡ إِۡشَس بتسهيل الهمزة, مع التوسط والقصر في  ي
 األلف

 
 ( سورة الجمعة 62) 

 
3  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بإبداؿ الهمزة واواً  تِيِٝ ٠يُ  يُۡدتِيِٝ  4

ِ  ثِۡئَس  5 بإبداؿ الهمزة ياًء؛ ول يخفى المد  َس حث
 العارض للسكوف وقفاً 

 
 سورة المنافقون(  63) 

 

٠نَ  4 ُٓ ٠نَ ٠يُ  يُۡدٌَ ُٓ  بإبداؿ الهمزة واواً  ٌَ
ِِٜ٘يَ  8 ۡد ُٙ ُٙ  َولِٖۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠َولِٖۡ
ِِتَ  10

ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ِِتَ ةيَ  يَأ

رَ  11 رَ ٠َ يُ  يَُدّخِ  بإبداؿ الهمزة واواً  ّخِ
11  ٓۚ ة َٟ َصُٖ

َ
ۚٓ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ ة َٟ  بتسهيل الهمزة الثانية َصُٖ
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 سورة التغابن(  64) 
 

1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
2  ٓۚ ٞٚ ِ٘ ۡد َّ٘  َّ٘٠ ٓۚ ٞٚ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

5  ۡٗ دُِس
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً؛  ۥدُِس

 الجمع واواً لفظية

6  ۡٗ ِٟ تِي
ۡ
ُٗ ةدٍّ  دٍّأ ِٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِي

 يةالجمع واواً لفظ
ٚب  9 ِ٘ ٚب ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ِۡر ؐۡ 9 ٍّ ُٝ  يَُس ِۡر ُؐۡٛ  َوُيۡدِخٖۡ ٍّ ُٝ ُٛ وَ  َس  )فيهما( بالنوف بدؿ الياء ۡدِخٖۡ

ِ  َوبِۡئَس  10 ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

ٚب  11 ِ٘ ٚب ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠ُٜنَ  13 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠ٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
17  ُٝ ٍۡ ُٝ هِّ يَُؾ  يَُظَٰهِ  تشديد العين, و حذؼ األلفب ٍۡ

 
 سورة الطالق(  65) 

 

تِيَ  1
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تِيَ ةيَ  يَأ

2  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
٠َ ذَ  3 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
ِوُ  3 َٰٖ ِوٌ  َب َٰٖ  بتنوين الضم َب

3  
َ
ِۚۦٓ أ ۡمرَ  ۡمرِه

َ
 ۚۥٓ هُ أ

ووصاًل: بفتح الراء, وضم ىاء الكناية؛ 
؛ وتفخيم بإتباع ىاء الكناية واواً لفظية

 الراء جلي
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 (٘هةً ) يـِٔ ٱلٍّ  وَ  4

ٓ  ىكذا: عنده األصل  ءِ ٱَلٍّ
 :وبعد ذلك فلو

 
 : وغَلً 

1/ ۬ٓ ۬/ 2   ۬ؐۡ   ٱَلٍّ  ٱَلٍّ
 
 : وٍُةً 

1/ ۬ٓ  ٱَلٍّ
2/ ۬  ٱَلٍّ
3/  ٓ  يٱَلٍّ

بعد الهمزة, وبعد ذلك التي ء بحذؼ اليا
وصاًل تسهيلها مع  :فلو في الهمزة

 -والقصر, أما وقفاً فلو وجهاف: توسطال
تسهيل الهمزة بين بين ) وىو  -األوؿ:

الوجو المقدـ ( ولو في حرؼ األلف التي 
وىو المقدـ, أو  التوسطقبلها وجهاف: 

إبداؿ  -الثاني:القصر بمقدار حركتين, 
مع المد المشبع في  الهمزة ياء ساكنة

األلف التي قبلها للتقاء الساكنين, إذاً 
فعند الوصل فلو التسهيل فقط, أما حاؿ 

 التوسطل الهمزة بالرـو مع يالوقف تسه
والقصر أو تبدؿ ياًء ساكنة مع المد 

المشبع, والهمزة المسهلة ىنا بين الهمزة 
 والياء

ا 4  بضم السين ايُُۡسّٗ  يُۡۡسّٗ
6  ْ ُِٙروا دَ

ۡ
ْ اوَ  َوخ ُِٙروا  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دَ

ا 7  )فيهما( بضم السين ا يُُۡسّٗ ُنُۡس   ُنۡۡس  يُۡۡسّٗ

يِّٚ 8
َ
 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ٚ۫ىَوََك 

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة, بألف بعد الكاؼ
 ,ل الهمزةيسهمع تبدؿ الياء,  مكسورة

 لو في األلف التوسط والقصرو 
ا 8 اَّٛسُ  َّٛۡسرّٗ  بضم الكاؼ رّٗ
جَ  11 َجيٍّ  ّيَِجَٰخ  ُ٘  بفتح الياء َجَٰخ  ُ٘
ٚب  11 ِ٘ ٚب ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
11  ُٝ ُٝ ُٛ  يُۡدِخٖۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخٖۡ
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 سورة التحريم(  66) 
 

2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َرا 4 َٟ َٰ  دََغَٰ َرادَغٍّ  بتشديد الظاء َٟ
َِِٜ٘ي   4 ۡد ُٙ ۡ ُٙ  ٱل ۡ  ة واواً بإبداؿ الهمز  َِِٜ٘ي  ٠ٱل
ۥٓ  5  وتشديد الداؿ ,بفتح الباء ََلُۥدِّ ُحجَ  ُحۡجِدََلُ
ا 5 ۡزَنًَٰصة َخۡيّٗ

َ
ۡزَنَٰصّٗ  أ

َ
ا ٙةأ  بإخفاء التنوين عند الخاء َخۡيّٗ

َِ٘جَٰخ   5 ۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَٰخ  ٠َّ٘  َّ٘
ٌح ِىََلٞظ  6 َٓ ِ ه َل  حٞ  َ٘ َٓ ِ ه َل    ينبإخفاء التنوين عند ال ِىََلٞظ  ۬ٙ َ٘
 بإبداؿ الهمزة واواً  َمُرونَ ٠يُ  َمُرونَ يُدۡ  6

9  ۡٗ ُٟ َٰ َوى
ۡ
أ َ٘ َ٘  َو ُٗ ةَو ُٟ َٰ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥَوى

 الجمع واواً لفظية

ِ  َوبِۡئَس  9 ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

؛ وألف بعدىا ,بكسر الكاؼ, وفتح التاء جِِٝۦَتَٰ َوكِ  َوُكُذجِِٝۦ 12
 )باإلفراد(
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 سورة الممك(  67) 

 

1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ة 4  بإبداؿ الهمزة ياءً  ةيّٗ َخةشِ  َخةِشبّٗ
4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ِ  َوبِۡئَس  6 ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ياءً  َس حَوب
 العارض للسكوف وقفاً 

 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  7

8  ۡٗ دُِس
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥدُِس

 الجمع واواً لفظية
ة 11 ِّٗ ةٌَُصعُ  ٌَُصۡع  بضم الحاء ِّٗ
14  ََ ٚۡ َخَٖ َ٘ ٙٚ َ٘  ََ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ
14  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ُِٜ٘ذٗ 16
َ
ۥٝاَٰء َءأ ُٗ  ُِٜ٘ذ

مع إدخاؿ ألف  يل الهمزة الثانيةبتسه
؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع بين الهمزتين

 واواً لفظية
ن 16

َ
ةٓءِ أ َٙ ةٓءِ  ٱلصٍّ َٙ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٚيَ ٱلصٍّ

ن 17
َ
ةٓءِ أ َٙ ةٓءِ  ٱلصٍّ َٙ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٚيَ ٱلصٍّ

 باإلشماـ ۡخ  َٔ ٓي شِؒ ۡخ  َٔ ِشٓي  27

28  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية

30  ۡٗ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٗ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية

تِيُسٗ 30
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتِيُس

 اً لفظيةالجمع واو 
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 سورة القمم(  68) 
 

ۚٓ ٓنۚٓ  1  ٓن 
بالسكت على الحروؼ المقطعة )حرؼ 

 نوفويلـز ذلك عدـ إدغاـ  ؛(نوفال
 واو التي بعدىا( في النوف)ال

ۡصًرا َدۡيَ  3
َ
  َِل

َ
  ينن عند الينو تبإخفاء ال َدۡيَ  ٙاۡصرّٗ َِل

7  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ن 13
َ
هاـ, وبتسهيل الهمزة بزيادة ىمزة استف نٝاَٰء أ

 الثانية مع إدخاؿ ألف بين الهمزتين
22  ْ ِن ٱۡىُدوا

َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡىُدوا

 وتشديد الداؿ ,بفتح الباء َۡلَةدِّ ُحجَ  ُحۡجِدَۡلَة 32
41  ْ د٠ُا

ۡ
ْ ةٌَٖۡيَ  ٌََٖۡيد  بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُا

48  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
49  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
51  َّ َٛ٠ ُِ ِٕ َّ ََُٕيۡ  َُُٕيۡ َٛ٠ ُِ  بفتح الياء ِٕ

 
 سورة الحاقة(  69) 

 

ٍٔ َخةوَِيح   7
ٔ ۬ٙ َُنۡ

 ن عند الخاءينو تبإخفاء ال َخةوَِيح   َُنۡ
َُٰخ  9 ۡددٍََِك ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ َُٰخ ٠َوٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  دٍََِك
َبحِ  9 ـِ ـِ  ثِۡۡۡلَة  ؿ الهمزة ياءً بإبدا حِ يَ ثِۡۡۡلَة
 بإسكاف الهاء ّۡهَ ذَ  ِّهَ ٌَ  16
٠َ ذَ  21 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
33  ُٚ ِ٘ ُٚ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ٚۡ ِىۡصِٖي   36 ِ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند ال ين ِىۡصِٖي   ِ٘
ۥٓ  37 ُٝ ُزُٖ

ۡ
ۥةيَ  يَأ ُٝ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُكُ
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 طاءذؼ الهمزة, مع ضم البح ٠نَ  فُ ٱَٕۡذَٰ  ٠نَ  ُٔ ِط ٱَٕۡذَٰ  37
٠ُٜنَ  41 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠دُ  دُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ُرونَ  42 ٍّْ ُرونَ ذٍّ دَ  دََذ  د الذاؿيشدبت ٍّْ

 
 سورة المعارج(  70) 

 

َل  1
َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َل ةشَ  َشأ

ُ  ُٔ  َٔ َوََل يَۡس  10  بضم الياء ُٔ  َٔ ۡس َوََل ي
ِ٘هِذ   11 َ٘  ي٠َۡ  بفتح الميم هِذ  ي٠َۡ
 بإبداؿ الهمزة واواً  وِيِٝ ٠ دُ  ٠ِيِٝ  ٔۡ ُت  13
اَنحّٗ  16 اَنحٞ  َٛزٍّ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َٛزٍّ
ُم٠ن   28

ۡ
أ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُم٠ن  ةَ٘  َ٘

33  ۡٗ َٰدِِٟ ۥ بَِظَهََٰر ُٗ ِٟ ِ ( باإلفراد) بحذؼ األلف التي بعد الداؿ؛ بَِظَهََٰدد
 ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

42  ْ ٠ا ُِ َٰ ْ ٠ۡ َِ ٖۡ يَ  يَُل  ا
بفتح الياء والقاؼ, وإسكاف الالـ, 

وحذؼ األلف؛ ول يخفى أف الواو تصبح 
 لينة

 وإسكاف الصاد ,بفتح النوف ت  ۡػ َٛ  ُُٛػت   43
 

 سورة نوح(  71) 
 

1  ۡٗ ُٟ تَِي
ۡ
ُٗ ةيَ  يَأ ُٟ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بإبداؿ الهمزة ألفاً  ۥتَِي

 الجمع واواً لفظية
ِن ٱ 3

َ
ْ أ نُ  ۡخُجُدوا

َ
ْ  أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخُجُدوا

4  ۡٗ رُۡز ۚٓ  َوُيَدّخِ ُر ۥ٠َ َويُ  ۬ؐۡ يَُدخٍّ ُٗ رُۡز ۚٓ ٠َ ۬ؐۡ يُ  ّخِ ُر ووصاًل: بإتباع ميم ؛ بإبداؿ الهمزة واواً  خٍّ
 الجمع واواً لفظية

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلٍّ  ُدََعٓءِيَ  ُدََعٓءِٓي إَِلٍّ  6
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ۡنَٖ  9
َ
ٓ أ َ  ُٜخ إَِّنِ ۡنَُٖٜخ  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ا 23 اوُ  َوّدّٗ  بضم الواو ّدّٗ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ثَۡحِ   ثَۡحِ َ  28

28 
ة ؐۡ ّٜٗ ِ٘  ُمۡد

َِِٜ٘ي ؐۡ ۡد ُٙ  َولِٖۡ
َِ٘جَِٰخ   ۡد ُٙ ۡ  َوٱل

ة ٠ۡؐمُ  ّٜٗ ِ٘  ُٙ  َِِٜ٘ي ٠َۡؐولِٖۡ
 ُٙ ۡ  َِ٘جَِٰخ  ٠َوٱل

 بإبداؿ الهمزة واواً 

 
 الجن سورة(  72) 

 

3  َٰ ََٰ ۥ دََػ ُٝ ٍّٛ
َ
ََٰ َٰ  َوخ ۥ دََػ ُٝ ٍّٛ

َ
 َوخ

, وىذا الموضع -كحفص  –بفتح الهمزة 
 ةعشر  وىي الثنتا, ( موضعاً 12) ضمن

, 14حتى اآلية  3األولى, أي من اآلية 
+  3, أما اآليات 19باإلضافة إلى اآلية 

فيقرؤىا بفتح  19+  18+  6+  4
كحفص, وسيتم ذكرىا جميعاً   –الهمزة 

 يما يليف
ۥ ََكنَ  4 ُٝ ٍّٛ

َ
ۥ ََكنَ  َوخ ُٝ ٍّٛ

َ
 -كحفص  –بفتح الهمزة  َوخ

5  ٓ ٍّٜة َٜ ٍّٛة َك
َ
ٍّٜة َوخ َٜ  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة َك

ۥ ََكنَ  6 ُٝ ٍّٛ
َ
ۥ ََكنَ  َوخ ُٝ ٍّٛ

َ
 -كحفص  –بفتح الهمزة  َوخ

7  ْ ٠َّٜا ٗۡ َك ُٟ جٍّ
َ
ْ  َوخ ٠َّٜا ۥ َك ُٗ ُٟ ع ووصاًل: بإتباع ميم الجمبكسر الهمزة؛  ِإَوجٍّ

 واواً لفظية
َٜة 8 ۡص َٙ َ ٍّٛة ل

َ
َٜة َوخ ۡص َٙ َ  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة ل

 بإبداؿ الهمزة ياءً  ۡخ يَ ُمِٖ  ُمَِٖبۡخ  8
ٍّٜة 9 ُْ ٍّٛة 

َ
ٍّٜة َوخ ُْ  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة 

بحذؼ الهمزة ونقل حركتها ابن ورداف:  ٱٓأۡلنَ  نَ ٱََل٘ ٱٓأۡلنَ  9
 للساكن الذي قبلها وىو الالـ

ٍّٛة 10
َ
 بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة ََل  ََل  َوخ
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ٍّٜة 11 ِ٘ ٍّٛة 
َ
ٍّٜة َوخ ِ٘  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة 

12  ٓ ٍّٜة َٜ ٍّٛة َك
َ
ٍّٜة َوخ َٜ  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة َك

ة 13 ٍّٙ َ ٍّٛة ل
َ
ة َوخ ٍّٙ َ  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة ل

ٚب  13 ِ٘ ٚب ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
ٍّٜة 14 ِ٘ ٍّٛة 

َ
ٍّٜة َوخ ِ٘  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة 

16  ْ ٠ا ُٙ ٠ٍِّٕ ٱۡشَذَقَٰ
َ
  َوخ

َ
ْ ن َوأ ٠ا ُٙ  ٠ٍِّٕ ٱۡشَذَقَٰ

رسمت في المصحف المدني بفصل 
النوف عن الالـ, لذا يجوز الوقف 
 اضطراراً على النوف والبتداء بالالـ

ة 16 ُّٗ ةًٓء َىَد ةٓءّٗ۬ٙ ٍّ٘ ة ٍّ٘ ُّٗ  ن عند ال ينينو تبإخفاء ال َىَد
17  ُٝ ۡٓ َ  يَۡصُٖ ُٝ ن ۡٓ  دؿ الياءبالنوف ب ۡصُٖ
نٍّ  18

َ
نٍّ  َوأ

َ
 -كحفص  –بفتح الهمزة  َوأ

ة 19 ٍّٙ َ ۥ ل ُٝ ٍّٛ
َ
ة َوخ ٍّٙ َ ۥ ل ُٝ ٍّٛ

َ
 -كحفص  –بفتح الهمزة  َوخ

ًدا 25 َ٘ ٓ أَ َ  َرّ ِ ًدا َرّ ِ َ٘  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أَ
ٚۡ َخٍِِٖۡٝۦ 27 ِ٘ ٚٙ َو ِ٘  بإخفاء النوف عند الخاء َخٍِِٖۡٝۦ َو

 
 سورة المزمل(  73) 

 

3  
َ
ۡع أ ُِ وُ  وِ ٱٛ

َ
ۡع  أ ُِ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٛ

 بإبداؿ الهمزة ياءً  حَ يَ َٛةطِ  َٛةِطَبحَ  6

ۥ 20 ُٝ ٍَ ول يخفى إتباع ىاء  ؛بكسر الفاء والهاء ِٝۦَوِٛۡػٍِ  َوِٛۡػ
 الكناية ياًء لفظية

ۥ 20 ُٝ ِ  َوزَُُٖس ول يخفى إتباع  ؛بكسر الثاء الثانية والهاء ِٝۦَوزُُٖس
 ناية ياًء لفظيةىاء الك

ٚۡ َخۡي   20 ِ ّ٘ ٙٚ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخۡي   ّ٘
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 سورة المدثر(  74) 
 

ُخ  11 ِۡ ٚۡ َخَٖ َ٘ ٚٙ َو َ٘ ُخ  َو ِۡ  بإخفاء النوف عند الخاء َخَٖ
 بإبداؿ الهمزة واواً  زَرُ ٠يُ  يُۡدزَرُ  24
 )العين الثانية( بإسكاف العين َشَ تِۡصَهَح نۡ  تِۡصَهَح َنَشَ  30
٠ُٜنَ  31 ِ٘ ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ ٠ُٜنَ ٠َوٱل  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 ىابعدزيادة ألف بفتح الذاؿ, و  اإِذَ  إِذۡ  33
ۡدثَرَ  33

َ
 وفتح الداؿ  ,همزةالحذؼ ب ثَرَ دَ  أ

50  ٞ ۡصتٍََِٜرة َّ٘  ٍَ ۡصتَٜ َّ٘ ٞ  بفتح الفاء َرة
 بإبداؿ الهمزة واواً  َتَٰ ٠يُ  يُۡدَتَٰ  52

 
 سورة القيامة(  75) 

 

 بفتح الراء؛ ول يخفى تفخيمها َق ثَرَ  ثَرَِق  7
18  ُٝ َجَٰ

ۡ
ُٝ اَُرَ  ََُرأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َجَٰ

ۡٚ  َراق   27 ٚ رٍّ  َ٘ بترؾ السكت؛ ول يخفى إدغاـ  وصاًل: اق  َ٘
 النوف في الراء

37  َََّٰ ۡٙ َََّٰ تُ  ُح  بدؿ الياء بالتاء ٙۡ
 

 سورة اإلنسان(  76) 
 

نوين الفتح, فيبدؿ ألفاً وقفاً؛ واإلدغاـ بت َشَلَِٰصَلّٗ  َشَلَِٰصََلْ  4
 فيما بعدىا جلي

س   5
ۡ
أ ؛ ول يخفى المد بإبداؿ الهمزة ألفاً  س  َكَ  َْ

 العارض للسكوف وقفاً 
ذٍِّك  13  بحذؼ الهمزة يَ  ذٍِّك َّ٘  يَ  َِّٔ٘
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بتنوين الفتح, فيبدؿ ألفاً وقفاً؛ واإلخفاء  ا٠ََُارِيرّٗ  ٠ََُارِيَرا   15
 بعدىا جليعند القاؼ التي 

ِّ٘ ٠ََُارِيرّٗ  ٠ََُارِيَراْ ِ٘ٚ 16 بتنوين الفتح, فيبدؿ ألفاً وقفاً؛ واإلدغاـ  ٚا 
 فيما بعدىا جلي

ة 17 شّٗ
ۡ
أ ةَكَ  َْ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  شّٗ

ا 19 ُ  لُۡدلُدّٗ , أما بإبداؿ الهمزة واواً )الهمزة األولى( الُدّٗ ٠ل
 الثانية فال إبداؿ فيها مطلقاً 

21  ۡٗ ُٟ َِي َٰٖ َٰ  َع ِٟ َع ۥِٖي وكسر الهاء؛  لتصبح مدية, بإسكاف الياء ُٗ
 ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

۬ٙ ُشُٜدٍس ُخَۡضٞ  21  بإخفاء التنوين عند الخاء ُخَۡضٞ  ُشُٜدس 
ٞق   21 ق    ِإَوۡشتَۡۡبَ  بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم ِإَوۡشتَۡۡبَ
َٜة 28  بإبداؿ الهمزة ياءً  َٜةحطِ  ِطۡئ

 
 

 سورة المرسالت(  77) 
 

 بضم الذاؿ ًراُٛذُ  ُٛۡذًرا 6

ّرَِذۡخ  11
ُ
, مطلقًا: بواو مضمومة بدؿ الهمزة َذۡخ ُِ وُ  أ

 وتخفيف القاؼ
َدۡرَٛة 23 َِ دٍّ  َذ َِ  بتشديد الداؿ ۡرَٛةَذ
َخٞ  33  بزيادة ألف بعد الالـ )بالجمع( ِصَمََٰلَٰخٞ  ِصَمَٰٖ
 بإبداؿ الهمزة واواً  َذنُ ٠يُ  يُۡدَذنُ  36
٠ُٜنَ يُدۡ  50 ٠ُٜنَ ٠يُ  ِ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
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 سورة النبأ(  78) 
 

د٠ُنَ  18
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  د٠ُنَ ةَذذَ  َذَذد

ِّ  َوٌُذَِعخِ  19  األولى بتشديد التاء َعخِ َوٌُذ
ة 25 ةرّٗ ة وََىصٍّ  بتخفيف السين وََىَصةرّٗ
ة 34 شّٗ

ۡ
ةَوََك  َوَكأ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  شّٗ

َمََٰنَٰتِ  رٍّبَّ  َمََٰنَٰتِ رٍّّبِ ٱلصٍّ  37  بضم الباء ٱلصٍّ
ُٚ   ٱلرٍِّنَٰمۡح   37  بضم النوف ٱلرٍّۡظَمَٰ

 
 سورة النازعات(  79) 

 

ءٍِّٛة 10
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إٍِّٛة أ

 (-على اإلخبار-الستفهاـ 

ءَِذا 11
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين
12  ٞ ة ةٌ َخةِسَ رٍّ َْ  ٞ ة رٍّ َْ ٙ۬  ٞ ة  ن عند الخاءينو تبإخفاء ال َخةِسَ

٠ًى 16 ٠َ  ـُ ول يخفى أف األلف  ,بحذؼ التنوين ىـُ
 محذوفة وصالً للتقاء الساكنين

18  َٰ َٰ دَزٍّ  دََزّكٍّ  بتشديد الزاي ّكٍّ

27  ۡٗ ُٛذ
َ
ۥ َءأ ُٗ  َٰءٝاُٛذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع و  ؛بين الهمزتين

 واواً لفظية
َوىَٰ  39

ۡ
أ َٙ ۡ َٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوىَٰ ةٱل

ٚۡ َخةَف  40 َ٘ ٙٚ  بإخفاء النوف عند الخاء َخةَف  َ٘
َوىَٰ  41

ۡ
أ َٙ ۡ َٙ  ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  َوىَٰ ةٱل

ِٜذرُ  45 ِٜذرٞ  ُ٘  بتنوين الضم ُ٘
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 سورة عبس(  80) 
 

4  ُٝ َه ٍَ هُ  َذَذٜ ٍَ  بضم العين ُٝ َذَذٜ
ىَٰ  6 ىَٰ دَػٍّ  دََػدٍّ  بتشديد الصاد دٍّ
9  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ۥ 18 ُٝ َِ ٍء َخَٖ ء ۬ٙ ََشۡ ۥ ََشۡ ُٝ َِ  ن عند الخاءينو تبإخفاء ال َخَٖ
ۥ 19 ُٝ َِ ٍح َخَٖ ٍَ ۡف ح ۬ٙ جَّ ٍَ ۡف ۥ جَّ ُٝ َِ  ن عند الخاءينو تبإخفاء ال َخَٖ
هُۥ 22 نَشَ

َ
هُۥٝاَطةَٓء  َطةَٓء أ  ل الهمزة الثانيةبتسهي نَشَ

َٜة 25 ٍّٛة َغَجبۡ
َ
َٜةإِ  خ  بكسر الهمزة ٍّٛة َغَجبۡ

نٞ  37
ۡ
بإبداؿ الهمزة ألفاً؛ ول يخفى المد  نٞ ةطَ  َطأ

 العارض للسكوف وقفاً 
 

 سورة التكوير(  81) 
 

ِّ  ُُذَِٖۡخ  9  تاء األولىبتشديد ال َٖۡخ ُُذ
 

 سورة االنفطار(  82) 
 

7  َّ َ َّ َذَهدٍّ  َذَهَدل َ  يد الداؿبتشد ل
ث٠ُنَ  9 ث٠ُنَ يُ  دَُسّذِ  بالياء بدؿ التاء َسّذِ

 
 سورة المطففين(  83) 

 

14 ۗٛ ۡٔ  بترؾ السكت, ول يخفى اإلدغاـ وصاًل: انَ ثَٔ رٍّ  َرانَ  ثَ

بضم التاء, وفتح الراء؛ وتفخيم الراء  ُف ۡهرَ تُ  َتۡهرُِف  24
 جلي

ةَ  24 ةُ  ََٛۡضَ  بضم التاء ََٛۡضَ
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ُۡذ٠ٍم  25 ۥِخَتَٰ  ٢٥َمٍّ ُٝ ُۡذ٠م ۬ٙ ُٙ ۥ ٢٥ َمٍّ ُٝ ُٙ  بإخفاء التنوين عند الخاء ِخَتَٰ
 

 سورة االنشقاق(  84) 
 

٠ُٜنَ  20 ِ٘ ٠ُٜنَ ٠يُ  يُۡد  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘
 بإبداؿ الهمزة ياءً  يَ ُُرِ  ُُرِئَ  21
ۡصٌر َدۡيُ  25

َ
ۡصرٞ۬ٙ أ

َ
  ينبإخفاء التنوين عند ال َدۡيُ  أ

 
 سورة البروج(  85) 

 

دۡ  7 ُٙ ۡ ُٙ  ِِٜ٘يَ ثِۡل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  ِِٜ٘يَ ٠ثِۡل
8  ْ ٠ُٜا ِ٘ ْ ٠يُ  يُۡد ٠ُٜا  بإبداؿ الهمزة واواً  ِ٘

10 
ِِٜ٘يَ  ۡد ُٙ ۡ ۬ؐۡ  ٱل

َِ٘جَٰخِ  ۡد ُٙ ۡ ُٙ  َوٱل ۡ ُٙ  ِِٜ٘يَ ٠ٱل ۡ  بإبداؿ الهمزة واواً  َِ٘جَٰخِ ٠۬ؐۡ َوٱل

14  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 

 سورة الطارق(  86) 
 الفرشية ل خالؼ فيها في الكلمات

 

 
  ( سورة األعمى 87) 

 

ىَٰ  8  بضم السين ىَٰ لُِٖۡحُۡسَ  لُِٖۡحۡۡسَ
 بإبداؿ الهمزة واواً  زُِرونَ ٠دُ  دُۡدزُِرونَ  16
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 سورة الغاشية(  88) 

 

هٍِذ َذَِٰظَهحٌ  2 َ٘ هِذ ۬ٙ ي٠َۡ َ٘  بإخفاء التنوين عند الخاء َذَِٰظَهحٌ  ي٠َۡ

25  ۡٗ ُٟ ُٗ إِيٍّ  إِيَةَب ُٟ وصاًل: بإتباع ميم الجمع و بتشديد الياء؛  ۥةَب
 واواً لفظية

 
 سورة الفجر(  89) 

 

 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  ۦيَۡۡسِ  يَۡۡسِ  4
15  ٓ َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
15  ِٚ َ٘ ۡزَر

َ
ۦ أ ِٚ َ٘ ۡزَر

َ
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  أ

َدرَ  16 َِ دٍّ  َذ َِ  بتشديد الداؿ رَ َذ
16  ٓ َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
َهَََٰنِ  16

َ
ۦ أ َهَََٰنِ

َ
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  أ

ُز٠ُٖنَ  19
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َُك٠ُنَ ةَودَ  َودَأ

 
 سورة البمد(  90) 

 

ًَدا 6 ٍّ  ۡلَّ  بتشديد الباء ًداۡلَّ
ب  20 ۡدَغَدةُ ب ٠َّ٘  َّ٘  بإبداؿ الهمزة واواً  َغَدةُ

 
 مس( سورة الش 91) 

 
 بالفاء بدؿ الواو ََل َُيَةُف ٌَ  َوََل َُيَةُف  15
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 سورة الميل(  92) 
 

ىَٰ  7  بضم السين ىَٰ لُِٖۡحُۡسَ  لُِٖۡحۡۡسَ
ىَٰ  10  بضم السين ىَٰ لُِٖۡهُۡسَ  لُِٖۡهۡۡسَ
 بإبداؿ الهمزة واواً  ِت ٠يُ  يُۡدِت  18

 
 

 ( سورة الضحى 93) 

 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 الشرح ( سورة 94) 

 

ا 5  بضم السين )فيهما( ا يُُۡسً ٱُٕۡهُۡسِ  ٱُٕۡهۡۡسِ يُۡۡسً
ا 6  بضم السين )فيهما( ا يُُۡسّٗ ٱُٕۡهُۡسِ  ٱُٕۡهۡۡسِ يُۡۡسّٗ

 
 ( سورة التين 95) 

 

ۡصٌر َدۡيُ  6
َ
ۡصرٞ۬ٙ أ

َ
 بإخفاء التنوين عند ال ين َدۡيُ  أ

 
 سورة العمق(  96) 

 

1  
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  اٱُۡرَ  ٱَُۡرأ

3  
ۡ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  اٱُۡرَ  ٱَُۡرأ

رََءيَۡخ  9
َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

رََءيَۡخ  11
َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

رََءيَۡخ  13
َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ
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َبح   16 ـِ ـِ  َكَِٰذثَح ۬ٙ َكَِٰذثٍَح َخة  خاءبإخفاء التنوين عند ال ح  يَ َخة
ـِ  16 ـِ  َبح  َخة  بإبداؿ الهمزة ياءً  ح  يَ َخة

 
 سورة القدر(  97) 

 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة البينة 98) 

 

1  ُٗ ُٟ تَِي
ۡ
ُٗ ةدَ  دَأ ُٟ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  تَِي

5  ْ ْ ٠َويُ  َوُيۡدد٠ُا  بإبداؿ الهمزة واواً  د٠ُا
ٚۡ َخِشَ  8 َٙ ِ ٚٙ ل َٙ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخِشَ  ل

 
 ( سورة الزلزلة 99) 

 

ا 7 ٍة َخۡيّٗ ة ۬ٙ َذرٍّ ا َذرٍّ  بإخفاء التنوين عند الخاء َخۡيّٗ
 
 

 ( سورة العاديات 100) 

 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة القارعة 101) 

 

٠َ ذَ  7 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
ۡخ  8 ٍٍّ ٚۡ َخ َ٘ ٙٚ ۡخ  َ٘ ٍٍّ  بإخفاء النوف عند الخاء َخ
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 رة التكاثر( سو  102) 

 ل خالؼ فيها
 

 ( سورة العصر 103) 

 ل خالؼ فيها
 

 سورة اليمزة(  104) 
 

 بتشديد الميم مَ ََجٍّ  ََجَمَ  2
8  ٞ ۡدَغَدة َّ٘  َّ٘٠ ٞ  بإبداؿ الهمزة واواً  َغَدة

 
 ( سورة الفيل 105) 

 

ُز٠ل   5
ۡ
أ ٠ل  ةٍّ٘  ٍّ٘

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُْ
 
 

 ( سورة قريش 106) 

 

1  ًِ َٰ يَل ًِ  ِۡلِ َٰ  بحذؼ الهمزة ِِلَل

2  ۡٗ ِٟ ِ ٍَٰ ُٗ  إِۦَل ِٟ ِ ٍَٰ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع بحذؼ الياء؛  ۥإَِل
 واواً لفظية

ٚۡ َخ٠ۡف   4 ِ ّ٘ ٙٚ ِ  بإخفاء النوف عند الخاء َخ٠ۡف   ّ٘
 

 ( سورة الماعون 107) 

 

رََءيَۡخ  1
َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ
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 ( سورة الكوثر 108) 

 

3  َّ  بإبداؿ الهمزة ياءً  َّ يَ َطةجِ  َطةَِٛب
 
 

 سورة الكافرون(  109)  
 

6  ِٚ ِٚ  َوَِّلَ دِي  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوَِّل دِي
 
 

 ( سورة النصر 110) 

 ل خالؼ فيها
 

 سورة المسد(  111) 
 

 بضم التاء َۡحٍّةَٕحُ  َۡحٍّةَٕحَ  4
 

 سورة اإلخالص(  112) 
 

٠ًا 4 ٍُ ُْ  ٍُ  بهمز الواو ادً ُْ
 

 ( سورة الفمق 113) 

 ل خالؼ فيها
 

 ( سورة الناس 114) 

 ل خالؼ فيها
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 القسم الثالث                                             

 

               

                                       

 الكلمات الفرشية فقط                                  
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

4  ِّ ِ َٰٖ ِّ  َم بعد الميمالتي بحذؼ األلف  َمِٖ  
 

 ( سورة البقرة 2) 
 

 وتشديد الذاؿ ,وفتح الكاؼ ,بضم الياء ث٠ُنَ ذِّ سَ يُ  ۡسِذث٠ُنَ يَ  10
29  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
30  ُٗ ۡنَٖ

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُٗ  إَِّنِ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

33  ُٗ ۡنَٖ
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُٗ  إَِّنِ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

34  ْ حِ ٱۡشُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ َل   لِٖۡ َٙ حُ لِٖۡ َٓ ِ ْ  ه  بضم التاء ٱۡشُضُدوا
 األولىبحذؼ األلف  َنۡدَٛةوَ  َنََٰنۡدَٛة 51
51  ُٗ َۡذُت َذتَّ  ٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٗ ٱَّتٍّ
ۡيٍِرۡ  58 ٍَ حُ  جٍّ  بياء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الفاء رۡ ۡي
ُزوّٗ  67 زُ  ا  ُٞ  بهمز الواو ا  ؤّٗ ُٞ

71  ْ ْ  َٚ َٰٔـٱٕۡ  َُةل٠ُا ْ  َٚ ٰـَ ـ٘ٱَٕ  َُةل٠ُا بحذؼ الهمزة ونقل حركتها ابن ورداف:  َٚ َٰٔـٱٕۡ  َُةل٠ُا
 للساكن الذي قبلها وىو الالـ

 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  ٌَِّهَ  74

ةَِنٍّ  78 َ٘
َ
ةَِنَ  أ َ٘

َ
بتخفيف الياء, فهي مفتوحة وصاًل ساكنة  أ

 وقفاً 
80  ۡٗ َۡذُت َّتٍّ

َ
َذتَّ  خ َّتٍّ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء ۥُٗ خ

ۥ َٔ َخِفٓي  81 ُٝ ۥٰـَ  َٔ ِفٓي خَ  ُذ ُٝ  (الجمع)ب بزيادة ألف بعد الهمزة ُذ
ُرونَ  85 َٟ َٰ  دََغَٰ ُرونَ دَغٍّ  بتشديد الظاء َٟ
85  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
91  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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92  ُٗ َۡذُت َذتَّ  ٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٗ ٱَّتٍّ
98  َٔ َٰ ى َٓ ِ٘ي َٓ  َو ِ٘ي  لفبهمزة مكسورة بعد األ َٔ هِ ـ  َو
111   ۡٗ ُٟ ةجِيَّ َ٘

َ
ِٟ  أ ةجِي َ٘

َ
 بتخفيف الياء مع إسكانها, وكسر الهاء ۥ  ُٗ أ

112  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ِٟۡدي 124 ِديَ  َخ ٟۡ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َخ

132  َٰ  وَ  َوَوّصٍّ
َ
 ,بزيادة ىمزة مفتوحة بعد الواو األولى َّصَٰ وۡ أ

 ف الصاديخفتو  الثانية, ف الواواسكإو 
137  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
139  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠ل٠ُنَ  140 ُِ ۡم َت

َ
ۡم  أ

َ
٠ل٠ُنَ حَ أ  بدؿ التاء بالياء ُِ
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٠ُٖنَ  144 َٙ ة َحۡه ٍّٙ ة  َخ ٍّٙ ٠ُٖنَ تَ َخ َٙ  بالتاء بدؿ الياء ۡه
٠ٍّةَ ؐۡ 165 ُِ نٍّ ٱٕۡ

َ
نٍّ ٱ أ

َ
َ َوأ ٠ٍّةَ ؐۡإِ  َّللٍّ ُِ َ ِإَونٍّ ٱ نٍّ ٱٕۡ  بكسر الهمزة )فيهما( َّللٍّ

ۡيَذحَ  173 َٙ ۡ ِ  ٱل ّي َٙ
ۡ  بكسر وتشديد الياء َذحَ ٱل

ِٚ ٱۡؽُفرٍّ  173 َٙ ُٚ  َذ َٙ تخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ ولو   رٍّ ٱۡؽفِ  َذ
 كسر الطاء

 بضم الراء ٍّٕۡحَس ٱِٕۡۡبَّ  ٍّٕۡحَس ٱِٕۡۡبٍّ  177
 بضم التاء دوف تنوين ٌِۡديَحُ  ٌِۡديَحٞ  184
َهةمُ  184  بكسر الميم َهةمِ ـَ  ـَ

ِٓي    184 بفتح السين وزيادة ألف بعدىا, وفتح  َِٓي  َِ٘صَٰ  ِمۡص
 النوف دوف تنوين؛ )بالجمع(

٠َ ذَ  184 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
 بضم السين )فيهما( ٱُٕۡهُۡسَ   ؐۡٱُٕۡحُۡسَ  ٱُٕۡهۡۡسَ  ٱُٕۡحۡۡسَ ؐۡ 185

اِع ؐۡ 186  َدََعنِ   ٱلٍّ

 :وغَلً 
اِعۦ)  (ۦ  َدََعنِ  ۬ؐۡ ٱلٍّ

 :وٍُةً 
اِع ؐۡ َدََعنِ  )  (ٱلٍّ

 فيهما  ساكنة إثبات ياء زائدةبوصاًل: 
 .-كحفص- حذؼ الياءبوقفاً: 

 (ے)الداعول يخفى المد المنفصل في 
 بمقدار حركتين حسب مذىبو وصالً 

 تهانقل حركو بحذؼ الهمزة ابن ورداف:  َٚ َٰٔـٕۡۡ ٌَ  َٚ ٰـَ ـَٕ٘ۡ ٌَ  َٚ َٰٔـٕۡۡ ٌَ  187
 وىو الالـ للساكن الذي قبلها

197 
۬ؐۡ  ٌُُص٠َق  َرٌََر ؐۡ

 ِصَداَل 
 بتنوين الضم )فيهم( ِصَدالٞ ۬ؐۡ  ٌُُص٠قٞ  ۬ؐۡ َرٌَرٞ 

٠نِ  197 ُِ ٠نِ  َوٱتٍّ ُِ  ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة ۦَوٱتٍّ
204  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
208  ِٗ ٖۡ ِٗ ٱلصٍّ  ٱلّصِ  بفتح السين ٖۡ
حُ  210 َٓ ِ ه َل  َٙ ۡ حِ  َوٱل َٓ ِ ه َل  َٙ ۡ  بكسر التاء َوٱل
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213  َٗ  بضم الياء, وفتح الكاؼ َٗ ۡعسَ ِِلُ  ِِلَۡعُس
216  َ٠ ُٞ ٠َ  (اثلَلزح) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
217  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
229  ٓ  بضم الياء ةٌَةُُيَ  َُيَةٌَة
ُزوّٗ  231 زُ  اۚٓ ُٞ  بهمز الواو اۚٓ ؤّٗ ُٞ
 هابتخفيف الراء مع إسكان ََل دَُؾةٓرۡ  ََل دَُؾ رٍّ  233
 بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َوِغيٍّحٞ  َوِغيٍّحّٗ  240

ۥ 245 ُٝ ٍَ ۥ َذُيَظَٰهِ ُٝ ٍُ  ضمو  ,وحذؼ األلف ,بتشديد العين َذُيَؾّهِ
 الثانية الفاء

 بالصاد َوَيۡجُػُؿ  ُؿ َوَيۡجػُ   245
ٓ إَِلٍّ  249 َِِّّ٘  َ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلٍّ  َِِّّ٘
 تح ال ينبف ۡرٌََۢةىَ  ُىۡرٌََۢة 249
 وألف بعدىا ,وفتح الفاء ,بكسر الداؿ مُ ٰـَ ٌَ دِ  َدۡذمُ  251
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255  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ۦ 258 ِ ۡ

ُ
َٛة  أ

َ
ۦ خ ِ ۡ

ُ
َٛة أ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  259
 في التاءبإدغاـ الثاء  خَّ َۡلِس ۬ؐۡ َۡلِسخٍّ   َۡلِۡسُخ  ۬ؐۡ (٘هةً )َۡلِۡسَخ   259
ة 259 َٞ ةُٛجِشُ  ُٛجِِشُ  بالراء بدؿ الزاي َٞ
260  ٍّٚ ُٞ ٍّٚ ٌَِۡصۡ  ٌَُۡصۡ  بكسر الصاد, ول يخفى ترقيق الراء ُٞ

بنقل حركة الهمزة إلى الزاي مع تشديد  اُصّزّٗ  اُصزۡءّٗ  260
 ىذه الزاي, وحذؼ الهمزة

261  ًُ  العين تشديدو  ,حذؼ األلفب ًُ هِّ يَُؾ  يَُظَٰهِ
 بضم الػراء ثُِرۡب٠َةٍ  ةٍ ثَِرۡب٠َ  265
ة 271 ٍّٙ ة ٌَِٜهِ ٍّٙ  , وبذلك يلتقي ساكنافبإسكاف العين ٌَِٜۡه
٠َ ذَ  271 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
ِرُ  271 ٍّ ِرۡ  َوُيَس ٍّ  بدؿ الياء, وإسكاف الراء بالنوف َوَُٛس
ة   280  السين ضمب ة  ُنُۡسَ  ُنۡۡسَ
280  ْ ٠ُُا ْ  دََػدٍّ ٠ُُا دٍّ  بتشديد الصاد دَػٍّ
282  َ٠ ُٞ  ٍّٔ ِٙ ٞۡ : وغَلً  يُ  ٍّٔ ِٙ  وصاًل: بإسكاف الهاء ٠َ يُ
ةّٗ  282 ٞ  دَِخََٰرةً َظةِِضَ ة  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح )فيهما( دَِخََٰرةٌ َظةِِضَ
 بتخفيف الراء مع إسكانها يَُؾةٓرۡ  يَُؾ رٍّ  282

 

 ( سورة آل عمران 3) 
 

13 ُٟٗ ُٗ  يََرۡوَج ُٟ  بالتاء بدؿ الياء ۥدََرۡوَج
 ابن جماز: بإبداؿ الهمزة واواً  ّيِدُ ٠َ يُ  َديِّدُ يُ  َديِّدُ يُ  13
ٍۗ َؤُُ 20 ِٚ َجَه ۦ  َؤُُ ٱتٍّ ِٚ َجَه  ساكنة بإثبات ياء زائدة :وصالً  ٱتٍّ
23  َٗ  بضم الياء, وفتح الكاؼ َٗ ۡعسَ ِِلُ  ِِلَۡعُس
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35  َّ ٓ  إٍِّٛ َِِّّ٘  َّ َ  إٍِّٛ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َِِّّ٘
36  ٓ ةِإَوَّنِ َٞ ِخيُذ

ُ
َ   أ ة ِإَوَّنِ َٞ ِخيُذ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ة 37 َٟ َٖ ٍٍّ ة َوَك َٟ َٖ ٍَ  بتخفيف الفاء َوَك
ٓ  (٘هةً ) َزَكرِيٍّة 37  بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف ءُ َزَكرِيٍّة
ٓ  َزَكرِيٍّة 38  بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف ءُ َزَكرِيٍّة
39  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ٓ َءايَحّٗ   41 ِ

ّٰ  َ ِ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءايَحّٗ   ّٰ

49  َُ ۡخُٖ
َ
ٓ أ َّنِ

َ
َ إِ  خ َُ  َّنِ ۡخُٖ

َ
وصاًل: بفتح ياء بكسر ىمزة )أني(, و  أ

 اإلضافة

ۡيِ  49  رِ هِ ـ  ٱٕفٍّ  ٱٕفٍّ
بزيادة ألف بعد الطاء, وبعدىا ىمزة 

 مكسورة بدؿ الياء

با 49 ۡيَ وبعدىا ىمزة  ,لطاءألف بعد ا ةاديز ب َرباهِ ـ  ـَ  ـَ
 مكسورة بدؿ الياء

52  َٰ ِ َٛػةرِٓي إ
َ
َٛػةرِيَ  أ

َ
َٰ  أ ِ  بفتح ياء اإلضافة إ

57  ۡٗ ِٟ ُٗ ُٜ ذَ  َذُي٠ٌَِّي ِٟ  بدؿ الياء األولى بالنوف ۥ٠ٌَِّي
62  َ ٠َ ل َ  (٘هةً ) ُٟ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
َّ  يَُدّدِهِۦٓ  75 َّ  ّدِهۡ ٠َ يُ  (٘هةً ) إَِِلۡ  لةالهاء دوف ص بإسكاف إَِِلۡ

٠نَ  79 ُٙ ِ ٠نَ َٖ هۡ تَ  ُتَهّٖ مع وفتح الالـ  ,وإسكاف العين ,فتح التاءب ُٙ
 تخفيفها

80  ۡٗ ُمَرُك
ۡ
ن َوََل يَأ

َ
ُٗ ةَوََل يَ  أ ن ۥُمرُُز

َ
 بضم الراء أ

ُٗ َجَٰ َءاَتيۡ  َءادَۡحُذُسٗ 81 ألف زيادة و  الثانية, بنوف مفتوحة بدؿ التاء ۥُس
 بعدىا

81  ۡٗ َخۡذُت
َ
َخذتَّ  َوأ

َ
 اـ الذاؿ في التاءبإدغ ۥُٗ َوأ

 بالتاء بدؿ الياء )فيهما( دُرَۡصُه٠نَ ۬ؐۡ  ۡجُي٠نَ تَ  يُرَۡصُه٠نَ ۬ؐۡ  َحۡجُي٠نَ  83
85  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ءُ  91 ۡٔ ِ ّ٘  ُٔ ِ ءُ  ۬٘ ّ٘ ۡٔ ِ نقل حركة الهمزة للساكن الذي ابن ورداف: ب ّ٘
 قبلها مع اإلسكاف, وحذؼ الهمزة
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115  ْ َه٠ُٖا ٍۡ ُروهُ  ۬ؐۡ  َح ٍَ ْ تَ  يُۡس َه٠ُٖا ُروهُ  ۬ؐۡ  ٍۡ ٍَ  )فيهما( بالتاء بدؿ الياء دُۡس
ِ٘يَ  125 ِ٘يَ  ُمَص٠ِّ  بفتح الواو ُمَص٠ٍّ
حّٗ   130 ٍَ َظََٰه َؾهٍّ  َّ٘ حّٗ  َّ٘  العين وتشديد ,األلف بحذؼ ٍَ
133  ْ ْ َشةرُِن٠ َوَشةرُِن٠ٓا  الواو األولىبحذؼ  ا
ة 145 َٟ ٜۡ ِ٘ ة٠ُٛ  (٘هةً ) ُٛۡددِِٝۦ  َٟ ٜۡ ِ٘  ۡٝ ِ  الهاء دوف صلة بإسكاف د

يِّٚ 146
َ
ثم ىمزة  بدؿ الهمزة, بألف بعد الكاؼ ٚ۫ى۬ؐۡ َوََك  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ل الهمزةيسهمع تبدؿ الياء,  مكسورة
150  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بضم العين َت ٱلرَّنُ  ٱلرَّۡنَت  151
ُه٠نَ  157 َٙ ُه٠نَ  ََيۡ َٙ  بالتاء بدؿ الياء َتۡ
161  ٓۚ ٍّٔ ۚٓ يَ حُ  َحُي  وفتح ال ين ,ضم الياءب ٍّٔ
 ساكنة بإثبات ياء زائدة :وصالً  ۦوََخة٠ٌُنِ  وََخة٠ٌُنِ  175
 بالياء بدؿ التاء َبٍّ ََيۡصَ ََل  ََل ََتَۡصَبٍّ  188
198  ِٚ ٍّٚ  َلَِٰس  بفتح النوف مع تشديدىا َلَِٰس

 

 ( سورة النساء 4) 
 

 بتشديد السين ةَٓءل٠ُنَ تَصٍّ  تََصةَٓءل٠ُنَ  1
َِٰظَدةً  3 َِٰظَدةٌ  ٌََن  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح ٌََن
ٞ  َنَِٰظَدةّٗ  11  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َنَِٰظَدة
 وياء بعدىا بدؿ األلف ,بكسر الصاد ي٠ُِّص  ي٠َُّصَٰ  12
13  ُٝ ُٝ ُٛ  يُۡدِخٖۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخٖۡ
14  ُٝ ُٝ ُٛ  يُۡدِخٖۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخٖۡ

بحذؼ الهمزة ونقل حركتها ابن ورداف:  َٚ َٰٔـٕۡ ٱ َٚ ٰـَ ـ٘ٱَٕ  َٚ َٰٔـٱٕۡ  18
 للساكن الذي قبلها وىو الالـ
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 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح دَِخََٰرةٌ  دَِخََٰرةً  29
ۡدَخَلّٗ  31  بفتح الميم ۡدَخَلّٗ ٍّ٘  َّ٘
َدۡت  33 َِ َٰ  َخ َدۡت ـَع  ألفاً بعد العين بزيادة َِ
34  ٓۚ ُ ۚٓ  َظٍَِق ٱَّللٍّ َ  ءبفتح الها َظٍَِق ٱَّللٍّ
َٜحّٗ  40 َٜحٞ  َظَص  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َظَص
ة 40 َٟ ٍۡ ة يَُظَٰهِ َٟ ٍۡ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف يَُؾهِّ
ىَٰ  42 َ  تَُص٠ٍّ ىَٰ صٍّ ت  سينوتشديد ال بفتح التاء, ٠ٍّ
ة 58 ٍّٙ ة ِٛهِ ٍّٙ  , وبذلك يلتقي ساكنافبإسكاف العين ِٛۡه
ٚب  73 ٗۡ دَُس ٍّٕ  ۡٗ ٚب يَ ٍّٕ  اءبالياء بدؿ الت ُس
٠نَ  77 ُٙ ٠نَ حُ َوََل  َوََل ُتۡلَٖ ُٙ  بالياء بدؿ التاء ۡلَٖ
92  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
94  َٗ َٰ َل َٗ  ٱلصٍّ َٖ  األلفبحذؼ  ٱلصٍّ
94  ّٜٗ ِ٘ ّٜٗ ٠لَۡصَخ مُ  ةّٜٗ َ٘ ٠لَۡصَخ مُ  ةلَۡصَخ ُمۡد  لبن ورداف: فتح الميم الثانية  ةِ٘
 بفتح الراء َدۡيَ  َدۡيُ  95
108  َ٠ ُٞ ٞۡ  َو  بإسكاف الهاء ٠َ َو
ِۦ ؐۡ 115 ۡ ؐۡ َوُٛۡػِِٖٝۦ ٠ََُّٛلِ ٝۡ  ٠ََُّٛلِ  الهاء دوف صلة بإسكاف َوُٛۡػِٖ
123  ۡٗ ةجِّيُِس َ٘

َ
ةَِنِّ ۬ؐۡ  ثِأ َ٘

َ
ةجِي أ َ٘

َ
ُٗ ثِأ ةَِن ۬ؐۡ  ۥُس َ٘

َ
 بتخفيف الياء مع إسكانها )فيهما( أ

124  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 وفتح الخاء ,ضم الياءب ٠ُٖنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخ٠ُٖنَ  124
125  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

َٰ يَ  يُۡػَِٖعة 128 بفتح الياء والصاد والالـ, مع تشديد الصاد  َعةَٖ طٍّ
 وألف بعدىا

َل  140  بضم النوف, وكسر الزاي َل ّزِ ُٛ  َٛزٍّ
142  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ۡركِ  145 رَ  ٱلٍّ  بفتح الراء كِ ٱلٍّ
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ٗۡ يُ  152 ِٟ ُٗ ٠ُٛ ۡدتِي ِٟ  بدؿ الياء األولى بالنوف ۥتِي
154  ْ ْ ََل َتۡهدَّ  ََل َتۡهُدوا  تشديد الداؿإسكاف العين و ب وا
176  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

 
 ( سورة المائدة 5) 

 
 األولى بإسكاف النوف ةنُ  َٔ ۡن طَ  ةنُ  َٔ َطَن  2
ۡيَذحُ  3 َٙ ۡ ِ  ٱل ّي َٙ

ۡ  بكسر الياء مع تشديدىا َذحُ ٱل

ِٚ ٱۡؽفُ  3 َٙ ُٚ ٱۡؽفِ  رٍّ َذ َٙ تخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ ولو   رٍّ َذ
 كسر الطاء

5  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
6  ۡٗ رُۡصَُٖس

َ
رُۡصِٖ  َوأ

َ
ُٗ َوأ  الالـ بكسر ۥُس

 األولى بإسكاف النوف ةنُ  َٔ ۡن طَ  ةنُ  َٔ َطَن  8
َخةُف  28

َ
ٓ أ َخةُف  إَِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ

29  ٓ رِيدُ  إَِّنِ
ُ
َ  أ رِيدُ  إَِّنِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

32  ِٔ ۡص
َ
ٚۡ أ ِٚ : وغَلً  ِ٘ ِٔ ا۬٘ ِ٘   ۡص

ِٔ إِ : اثذداءً   ۡص

بكسر الهمزة, ونقل حركتها إلى الساكن 
 الذي قبلها وىو النوف, مع حذؼ الهمزة

ۡعِخ   42 عُ  لِٖصَّ  الحاء بضم ِخ  لِٖصَّ
 ساكنة : بإثبات ياء زائدةوصالً  َوََل  ۦَوٱۡخَظ٠ۡنِ  َوٱۡخَظ٠ِۡن َوََل  44
 بضم الحاء َوٱۡۡلُُرو ُ  َوٱۡۡلُُرو َ  45
٠َ ذَ  45 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
٠ُل  53 ُِ ٠ُل  َوَي ُِ  بحذؼ الواو َح
ٚ يَۡردَدٍّ  54 ٚ يَۡردَدِ  َ٘  األولى مكسورة والثانية ساكنة ,بدالين دۡ َ٘
ُزوّٗ  57 زُ  اُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ
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ُزوّٗ  58 زُ  اُٞ  الواوبهمز  اؤّٗ ُٞ
ۡعَخۚٓ  62 عُ  ٱلصَّ  الحاء بضم َخۚٓ ٱلصَّ
ۡعَخۚٓ  63 عُ  ٱلصَّ  الحاء بضم َخۚٓ ٱلصَّ

ۚۥٓ  67 ُٝ َ َُ َٰذِ  رَِشة  ۚۦٓ ِٝ رَِشةَل
بزيادة ألف بعد الالـ, وكسر التاء والهاء 

 مع صلتها بالياء؛ )بالجمع(
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 تنوين بالضم دوف آءُ ٌََضزَ  آءٞ ٌََضزَ  95
95  ُٔ ِۡس ّ٘  ِٔ ِۡس  بكسر الالـ ّ٘
95  ٞ ََٰرة فٍّ ََٰرةُ  َْ فٍّ  تنوين بالضم دوف َْ
َهةمُ  95 َهةمِ  ـَ  بكسر الميم ـَ
َٚ ٱ 107 ِي ٍَّ َّلٍّ َٚ ٱ ٱۡشَذَع ِي  وكسر الحاء ,بضم التاء ٍَّ عِ ٱۡشذُ َّلٍّ

ۡيِ  110  رِ هِ ـ  ٱٕفٍّ  ٱٕفٍّ
بزيادة ألف بعد الطاء, وبعدىا ىمزة 

 مكسورة بدؿ الياء

با 110 ۡيَ ف بعد الطاء, وىمزة مكسورة بزيادة أل َرباهِ َط   ـَ
 بدؿ الياء؛ ول يخفى المد المتصل

ۥ 115 ُٝ ثُ َنّذِ
ُ
ٓ أ َ  ٌَإَِّنِ ۥ ٌَإَِّنِ ُٝ ثُ َنّذِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

نۡ  116
َ
ٓ أ ِٰ  َ نۡ  ِٰ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

120  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 

 ( سورة األنعام 6) 
 

3  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  اف الهاءبإسك َو
13  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
14  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ِمۡرُت  14

ُ
ٓ أ َ  إَِّنِ ِمۡرُت  إَِّنِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َخةُف  15
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

٠َ ذَ  17 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
18  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  الهاءبإسكاف  َو
23  ۡٗ ُٟ ُٗ ٌِۡذجَذَ  ٌِۡذجَُذ  بفتح التاء الثانية ۥُٟ
َب  27 ُب  َُٛسّذِ  بضم الباء َُٛسّذِ
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 األخيرة بضم النوف َوَُٛس٠نُ  َوَُٛس٠نَ  27
َٜة 44 َٜةَذذٍّ  َذَذۡع  بتشديد التاء ۡع
ۥ 54 ُٝ ٍّٛ

َ
٠رٞ  ٌَد ٍُ ٠رٞ إِ ٌَ  َد ٍُ ۥ َد ُٝ  بكسر الهمزة ٍّٛ

55  ُٔ َٔ  َشبِي  بفتح الالـ َشبِي
57  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
60  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
61  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
62  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

جنَ  63
َ
َٜةأ َٰ جنَ  ى

َ
 بدؿ األلف )ياء لينية(,بياء ساكنة  َٜةَذـيۡ أ

 وبعدىا تاء مفتوحة
66  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
72  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  كاف الهاءبإس َو
73  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
74  َّ َٰ َرى

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َّ  إَِّنِ َٰ َرى

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

80  ِ ّ٠ٓ ضَّ دَُح 
َ
٠ِ   خ ضَّ دَُح 

َ
 , فتمد الواو مداً طبيعياً بتخفيف النوف خ

80   ِٚ َٰ َدى َٞ  ِٚ َٰ َدى  ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة ۚۦٓ َٞ
 تنوينكسر التاء دوف ب َرَخَٰخِ دَ  َدَرَخَٰخ   83
ٓ  َوَزَكرِيٍّة 85  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َوَزَكرِيٍّة

96  َٔ  ضمو  ,وكسر العين ,بألف بعد الجيم ُٔ َوَخَٰهِ  وََصَه
 الالـ

96  َٔ ۡ ِٔ  ٱِلٍّ ۡ  بكسر الالـ األخيرة ٱِلٍّ
97  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
98  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
99  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
100  ْ ْ وََخرٍّ  وََخَر٠ُُا  بتشديد الراء ٠ُُا
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101  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
102  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
103  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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 وفتح الباء ,بكسر القاؼ َُِجَلّٗ  ُرُجَلّٗ  111
114  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
لٞ  114 زَنٍّ زَنلٞ  ُ٘  بإسكاف النوف, وتخفيف الزاي ُ٘
ُخ  115 َٙ ِ  (الجمع)ب بزيادة ألف بعد الميم ََكَِمَُٰخ  ََك
115  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
117  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠َّٖنَ  119 ُِؾ َ  ِلٍّ ٠َّٖنَ ِلٍّ  بفتح الياء ِؾ
ۡيذّٗ  122 ِ  ةَ٘ ّي  بكسر الياء مع التشديد ةذّٗ َ٘

ۚۥٓ  124 ُٝ َ َُ َٰذِ  رَِشة  ۚۦٓ ِٝ رَِشةَل
بزيادة ألف بعد الالـ, وكسر التاء والهاء 

 مع صلتها بالياء؛ )بالجمع(
 ؛ وترقيق الراء جليبكسر الراء ةصّٗ َظرِ  ةَظرَصّٗ  125
127  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
128  ۡٗ ُٞ ُٗ ََنۡ  ََيُۡشُ ُٞ  بدؿ الياء بالنوف ۥُشُ
٠َ ذَ  136 ٠َ ذَ  ُٟ  ف الهاءبإسكا ٟۡ
 ؛ واإلخفاء جليبالتاء بدؿ الياء ُسٚدَ ِإَون  ِإَون يَُسٚ 139

ۡيَذحّٗ  139 ٍّ٘  ِ ّي بكسر الياء مع تشديدىا, وبتنوين الضم  َذحٞ ٍّ٘
 بدؿ تنوين الفتح

141  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بكسر الحاء َػةدِهۦِ  ظِ  َظَػةدِهۦِ   141
ن 145

َ
ن يَُس٠نَ  أ

َ
 ؛ واإلخفاء جليؿ الياءبالتاء بد ُس٠نَ دَ  أ

ِ  ۡيَذحّٗ َ٘  145 ّي بكسر الياء مع تشديدىا, وبتنوين الضم  َذحٌ َ٘
 بدؿ تنوين الفتح

ِٚ ٱۡؽُفرٍّ  145 َٙ ُٚ  َذ َٙ تخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ ولو   رٍّ ٱۡؽفِ  َذ
 كسر الطاء

ُرونَ  152 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
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161  َٰ َٰ ِ ٓ إ َ  َرّ ِ َٰ  َرّ ِ َٰ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إ
ِ  ةّٗٙ رِيَ  161  مع تشديدىاوكسر الياء  ,بفتح القاؼ ةّٗٙ َرّي
 ياء اإلضافة بإسكافمطلقًا:  َوََمَۡيةٓيۡ  َوََمَۡيةيَ  162
ةِِت  162 َٙ ةِِتَ  َوَم َٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوَم
َٛة   163

َ
َٛة َوخ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف َوخ

164  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  إسكاف الهاءب َو
165  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

 
 ( سورة األعراف 7) 

 
ُرونَ  3 ٍّْ ُرونَ  دََذ ٍّْ  بتشديد الذاؿ دَذٍّ
11  ْ حِ ٱۡشُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ حُ  لِٖۡ َٓ ِ ه َل  َٙ ْ  لِٖۡ  بضم التاء ٱۡشُضُدوا
 بفتح السين َوِۡلَةَس  َوِۡلَةُس  26
َٜحُ  44 ٍّٕۡه ن 

َ
نٍّ  أ

َ
َٜحَ  أ  مع التشديد أف(,نوف )بفتح  َٕۡه

َٜحُ  44 َٜحَ  ٍّٕۡه  التاءبفتح  َٕۡه
57  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
با 57 ُ  بُۡشَ ب ن  الشينالنوف بدؿ الباء, مع ضم ب اُشَ
ُرونَ  57 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ

  ََل َُيُۡرجُ  ََل َُيُۡرجُ  58
 ََل َُيُۡرجُ  جُ رِ ََل ُُيۡ 

وؿ: بضم الياء ابن ورداف: بوجهين, األ
؛ والوجو ؛ وترقيق الراء جليوكسر الراء

 اآلخر لو كحفص
 بفتح الكاؼ اۚٓ دّٗ َٛسَ  اۚٓ َِٛسدّٗ  58
ۥٓ  59 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ  بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦه
59  ٓ َ  إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ
ۥٓۚٓ  65 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ  الياءبكسر الراء والهاء مع صلتها ب ۚۦٓ ه
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 الخالصة بالصاد ثَۡػَفحّٗ   َفحّٗ  ثَػۡ   69
ِ َدۡيِ  َدۡيُهُۥ 73  بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦه
ِ َدۡيِ  َدۡيُهُۥ 85  بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦه
87  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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َٜة 96 َذۡع ٍَ ذٍّ  َٕ ٍَ َٜةَٕ  بتشديد التاء ۡع
98  َٚ ِ٘

َ
َو أ

َ
  أ

َ
َٚ  وۡ أ ِ٘

َ
 بإسكاف الواو أ

ِِعَ  105 ِِع  َ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َ٘

111  ۡٝ رِۡص
َ
رِۡصِٝ  أ

َ
رِۡصِٝ  أ

َ
؛ ابن بكسر الهاء دوف صلةابن ورداف:  ۦأ

 صلةال معبكسر الهاء جماز: 
117  ًُ َِ  وتشديد القاؼ ,بفتح الالـ ًُ ٍِّ دََٖ  دَٖۡ

ُٜذٗ 123 َ٘ َ٘  ۬۬ ءَ  ٌِرَۡن٠ۡنُ  ٌِرَۡن٠ُۡن َءا ۥا ُٗ بتسهيل الهمزة , و بزيادة ىمزة استفهاـ ُٜذ
 دوف إدخاؿ الثانية

127  ُٔ ِ ّذ َِ ُٜ َٜ  َش  تخفيفو  ,وإسكاف القاؼ ,بفتح النوف ُٔ ذُ ِۡ َش
 مع ضمها؛ ول تخفى القلقلةالتاء 

140  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بحذؼ األلف األولى َووََنۡدَٛة َوَنََٰنۡدَٛة 142
َٛة   143

َ
َٛة َوخ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف َوخ

 (باإلفرادبحذؼ األلف الثانية؛ ) ثِرَِصََِٰٖ   ثِرَِصََٰلَِٰ   144
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َبۡهِدَي   َبۡهِدٓي   150
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َنَذاِبَ  َنَذاِبٓ  156
ۡيٍِرۡ  161 ٍَ تَّ  جٍّ  اء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الفاءتب رۡ ۡي
ۚٓ َٰٔـَخِفيٓ  161 ۡٗ ۚۥٓ ذُ َٰٔـَخِفيٓ  ذُِس ُٗ  بضم التاء ُس
ۡهِذَرةً  164 ۡهِذَرةٌ  َ٘  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َ٘

ِ  يۢ َِٔب  165 مع وبعدىا ياء ساكنة مدية,  ,بكسر الباء يۢـ ث
 ةهمز ال حذؼ

172  ۡٗ ُٟ َٰ  ُذّرِيٍَّذ ۥِٟ ذِ ـُذّرِحٍّ  بكسر التاء والهاء, وزيادة ألف بعد الياء ُٗ
َٟر   176 َٰ  يَٖۡ َّ زٍّ ِ َٰ  ل ۡرۚٓ َز َٟ َّ يَٖۡ ِ  بإظهار الثاء عند الذاؿ ل
٠َ ذَ  178 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
186  ۡٗ ُٞ ُٗ َٛ وَ  َوَيَذُر ُٞ  بدؿ الياء بالنوف ۥَذُر
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190  ٓ ََك وتنوين  ,وإسكاف الراء ,بكسر الشين َكّٗ َِشۡ  ءَ َُشَ
 الكاؼ بالفتح, مع حذؼ األلف والهمزة

 م الطاءبض َحۡجُفُظ٠نَ  َحۡجِفُظ٠نَ  195
 ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة ۦِْيُدونِ  ِْيُدونِ  195
196  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
202  ۡٗ ُٟ وَج دَّ ُٙ ُٗ ِٙ يُ  َح ُٟ وَج  األولى وكسر الميم ,بضم الياء ۥدَّ

 
 ( سورة األنفال 8) 

 
 بفتح الداؿ ذِيَ ُمۡردَ  ُمۡردِذِيَ  9
11  ُٗ يُس ُٗ  ُحَيّظِ  وتخفيف الشين , ينبإسكاف ال ُحۡيِظيُس
 بضم العين َت ٱلرَّنُ  ٱلرَّۡنَت  12
18  ُٚ ِ  النوف وتنوين ,وتشديد الهاء ,فتح الواوب ٚٞ ِّٞ ُم٠َ  ُم٠ٞ
ۡيدِ  18 ۡيدَ  َْ  بفتح الداؿ َْ
٠َ ذَ  19 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
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بياءين مخففتين األولى مكسورة والثانية  يَ َظـِۧ  َ ٍّ  42
 مفتوحة

48  
َ
ٓ أ َخةُف  َرىَٰ ؐۡإَِّنِ

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َرىَٰ ؐۡ إَِّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إَِّنِ

َ
 (فيهما)وصاًل: بفتح ياء اإلضافة  أ

65 
ُِٜسٗ  ّ٘ ِإَون يَُسٚ 

ِةْاَحٞ  ْ دَ ِإَون  ّ٘ ِة ّ٘ ۥ  ُٗ ُِٜس ّ٘  بدؿ الياء بالتاء (كن)ي حٞ يَ ُسٚ 

بحذؼ الهمزة ونقل حركتها ابن ورداف:  َٚ َٰٔـٱٕۡ  َٚ ٰـَ ـ٘ٱَٕ  َٚ َٰٔـٱٕۡ  66
 ذي قبلها وىو الالـللساكن ال

66  ٍّٗ ۚٓ َؽۡه , وفتح العين وألف بعدىا, بضم الضاد ةَءۚٓ ٍهَ ُؽ  ة
 من غير تنوين ثم ىمزة مفتوحة

66 
ُِٜسٗ  ّ٘ ٌَإِن يَُسٚ 

ِةْاَحٞ  ْ دَ ٌَإِن  ّ٘ ِة ّ٘ ۥ  ُٗ ُِٜس ّ٘ ؛ ؛ واإلخفاء جليبدؿ الياء بالتاء (كن)ي حٞ يَ ُسٚ 
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةو 

ن يَسُ  67
َ
ۥٓ أ ن  ٠َن ََلُ

َ
 ؛ واإلخفاء جليبالتاء بدؿ الياء ُس٠َن ََلُۥدَ أ

ىَٰ  67 ۡسَ
َ
  أ

ُ
 بضم الهمزة, وفتح السين, وبعدىا ألفاً  َرىَٰ َصَٰ أ

68  ۡٗ َخۡذُت
َ
َخذتَّ  أ

َ
ۥأ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٗ

ى   70 ۡسَ
َ
  ٱِۡل

ُ
 بضم الهمزة, وفتح السين, وبعدىا ألفاً  َرىَٰ َصَٰ ٱِۡل

 
 ( سورة التوبة 9) 

 
٠َ ذَ  3 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ

ةيَحَ  19 َِ ةيَحَ  ِش َِ  ِش
ةيْ شُ  ةيَحَ  حَ َِ َِ  ِش

بضم  بوجهين, األوؿ:ابن ورداف: 
ةشُ السين, وحذؼ الياء ) (؛ والوجو ةَ َِ

 الثاني: كحفص

ةَرةَ  19 َٙ ةَرةَ  وَِن َٙ  وَِن
ْ وَخَ  ة  َرةَ َٙ

ةَرةَ  َٙ  وَِن
بفتح العين,  بوجهين, األوؿ:ابن ورداف: 

َرةَ وَخَ )وحذؼ األلف  (؛ والوجو الثاني: َٙ
 كحفص
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 تنوين بضم الراء دوف ُنَزيۡرُ  ُنَزيۡرٌ  30
َٜة َنَشَ  36 َٜةٓ ۡنَشَ  ٱۡث  بإسكاف العين ٱۡث
37  َّٔ َّٔ  يَُؾ  وكسر الضاد ,بفتح الياء يَِؾ
66  ًُ ۡه ًَ حُ  جٍّ  وفتح الفاء بدؿ النوف, بياء مضمومة ۡه
ۡب  66 ۡب  ُجَهّذِ  فتح الذاؿو  ؿ النوف,بد بتاء مضمومة ُتَهذٍّ
َۢة 66 ٍَ ِ ةٓن ُۢة ـَ ٍَ ِ ةٓن  بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح ـَ
ا   83 ِِعَ َنُدوًّ ا   َ٘ ِِع َنُدوًّ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َ٘
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103  َّ دَ َٰ  َغ٠ََٰٖ ِ َغََٖن كسر بإثبات واو مفتوحة قبل األلف, و  َّ د
 ؛ )بالجمع(التاء

107  َٚ ِي َٚ  َوٱَّلٍّ ِي  اوبحذؼ الو  ٱَّلٍّ
117  ِ ة ِ ٱُٕۡهُۡسَ  ٱُٕۡهۡۡسَ  بضم السين ة
 بدؿ الياء األولى بالتاء زِيوُ دَ  يَزِيوُ  117

بّٗ  120 ـِ بّٗ  ةَم٠ۡ ـِ ـِ ۬ؐۡ  ةَم٠ۡ بوجهين: األوؿ كحفص, الثاني بإبداؿ  ةيّٗ َم٠ۡ
 الهمزة ياءً 

129  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 

 ( سورة يونس 10) 
 

حذؼ األلف, وإسكاف بكسر السين, و  ۡعرٞ لَصِ  ََٕصَِٰعرٞ  2
 الحاء

ُرونَ  3 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
4  ٓۚ ة ًِّ ۥ َظ ُٝ ۚٓ  إٍِّٛ ة ًِّ   َظ

َ
ۥخ ُٝ  بفتح الهمزة ٍّٛ

5  ُٔ ّػِ ٍَ ُٔ جُ  ُح ّػِ  بالنوف بدؿ الياء ٍَ

15 
نۡ 
َ
ٓ أ ِِسٓ  إِنۡ  ِٰ ٍۡ  ۬ؐۡ ۬ؐۡ َج

َخةُف 
َ
ٓ أ  إَِّنِ

 َ نۡ  ِٰ
َ
ِِسَ   أ ٍۡ  ۬ؐۡ إِنۡ  ۬ؐۡ َج

 َ َخةُف  إَِّنِ
َ
 أ

 (فيهم)بفتح ياء اإلضافة  وصاًل:

 في التاء ثاءبإدغاـ ال خَّ َۡلِس َۡلِۡسُخ  16

22  ۡٗ ُُز ُٗ جُشُ يَ  يَُصّيِ بفتح الياء, ثم نوف ساكنة, ثم شين  ۥُز
 الثانية مضمومة بدؿ السين, وحذؼ الياء

َتَٰمَ  23 َتَٰمُ  ٍّ٘  العين ضمب ٍّ٘
ُخ  33 َٙ ِ  , )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم ََكَِمَُٰخ  ََك
ِّٟدِيٓ  35  يَ

ّدِي َلٍّ ٟۡ  , وبذلك يلتقي ساكنافبإسكاف الهاء َلٍّ َح
45  ۡٗ ُٞ ُٗ  ََيُۡشُ ُٞ  بالنوف بدؿ الياء ۥََنُۡشُ
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 َٚ َٰٔـَءٓإۡ  51
 ٓ  ۬ؐۡ َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءا
 ۬ؐۡ َٚ ٰـَ ـَ٘ءإَ 
 َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءٝا

 َٚ َٰٔـَءٓإۡ 

لو تسهيل ىمزة الوصل أو ابن ورداف: 
إلشباع إبدالها ألفًا, ويجوز حاؿ اإلبداؿ ا

أو القصر, كّل ذلك مع حذؼ الهمزة 
 الثانية ونقل حركتها إلى الالـ

ۥ 53 ُٝ ٓ إٍِّٛ َ  َوَرّ ِ ۥ َوَرّ ِ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ
ُه٠نَ  58 َٙ ُه٠نَ َتۡ  ََيۡ  بالتاء بدؿ الياء َٙ

ۡعُر   81 ۡعُر   ثِِٝ ٱلّصِ  ثِِٝۦ َءآلّصِ
بزيادة ىمزة استفهاـ قبل ىمزة الوصل 

ُتقرأ مثل )ءالذَّكرين( أي بالتسهيل أو ف
 اإلبداؿ, ول يخفى مد الصلة الكبرى

88  ْ ٠َّٖا ْ ِِلَ  ِِلُِؾ ٠َّٖا  بفتح الياء ِؾ

 َٚ َٰٔـَءٓإۡ  91
 ٓ  ۬ؐۡ َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءا
 ۬ؐۡ َٚ ٰـَ ـَ٘ءإَ 
 َٚ ٰـَ ـَٕ٘  َءٝا

 َٚ َٰٔـَءٓإۡ 

لو تسهيل ىمزة الوصل أو ابن ورداف: 
شباع إبدالها ألفًا, ويجوز حاؿ اإلبداؿ اإل

أو القصر, كّل ذلك مع حذؼ الهمزة 
 الثانية ونقل حركتها إلى الالـ

ُخ  96 َٙ ِ  , )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم ََكَِمَُٰخ  ََك
َٜ  ُٜٛشِ  103  وتشديد الجيم ,بفتح النوف الثانية شِّ ُج
107  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
109  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

 
 

 ( سورة ىود 11) 
 

َخةُف  3
َ
ٓ أ َخةُف  ٌَإَِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٌَإَِّنِ

4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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7  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
10   ٓ ۥ َخَِّّ ُٝ ۚٓ  إٍِّٛ َ ۥ َخَِّّ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ
20  ًُ  العين وتشديد ,األلف بحذؼ ًُ يَُؾهٍّ  يَُظََٰه
ُرو 24 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  نَ دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
25  ۡٗ   إَِّنِ َُٕس

َ
ُٗ خ  بفتح الهمزة ۥَّنِ َُٕس

َخةُف  26
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َِيۡخ  28 ّٙ  وتخفيف الميم ,بفتح العين َِٙيۡخ َذهَ  َذُه
29  ٓ َِِّّٓ َٰ َ  َوَل َِِّّٓ َٰ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوَل
ُرونَ  30 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
ٓ إِذّٗ  31 َ  اإَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اإِذّٗ  إَِّنِ
ٓ إِنۡ  34 َِ َ  ُٛۡػ َِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنۡ  ُٛۡػ
40   

 التنوين بكسر الالـ دوف َزوَۡصۡيِ  ُُكِّ  َزوَۡصۡيِ  ُُكّ
ةََمۡؑر 41 َٟ َٰ ةرَ َُمۡ  ى َٟ َٰ  وترؾ اإلمالة ,بضم الميم ى
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  42
َُٰجٍََّّ  42 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح
َٜة 42 َه ٍّ٘ ت  َْ ۡت  ٱۡر َْ َٜة ٱۡر َه  عند الميم البػاء بإظهار َ٘

ِٚ  َٔ تَۡس  46 ؛ ووصاًل: النوفوتشديد  ,بفتح الالـ ۦِّٚ َٖ  َٔ تَۡس  ٖۡ
 ساكنة بإثبات ياء زائدة

46  َّ ِنُل
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ   إَِّنِ

َ
َّ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ِنُل

ُن٠ذُ  47
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُن٠ذُ  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ۥٓ   50 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ  بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦ  ه
ۚٓ  َذَفَرِ ٓ   51  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َذَفَرِ َ
ِٟدُ  54 ۡط

ُ
ٓ أ ِٟدُ  إَِّنِ ۡط

ُ
َ أ  اء اإلضافةوصاًل: بفتح ي إَِّنِ

ۥٓ   61 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ  بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦ  ه
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ِ٘هٍِذ   66 َ٘  ي٠َۡ  بفتح الميم هٍِذ  ي٠َۡ

68  ْ ُروا ٍَ ٠َداْ َز ُٙ ٠دّٗ  َث ُٙ ْ َث ُروا ٍَ وصاًل: بتنوين الفتح, واإلخفاء جلي؛  ا َز
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

٠َب  71 ُِ ٠ُب  َحۡه ُِ  بضم الباء َحۡه
 باإلشماـ ٓيءَ ِشـؒ ءَ ِسٓ  77
 ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة َُّتُۡزوِنۦ َُّتُۡزونِ  78
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َؽۡيِ َ   َؽۡيِ ٓ   78
ۡسِ  81

َ
 بدؿ القطع بهمزة وصل ٌَۡۡسِ  ٌَأ

ۥٓ   84 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ  بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۦ  ه
َُٰسٗ 84 َرى

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُٗ  إَِّنِ َُٰس َرى

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ۥأ

َخةُف  84
َ
ٓ أ َ  ِإَوَّنِ َخةُف  ِإَوَّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

87  َّ دُ َغ٠ََٰٖ
َ
َّ  أ َٰدُ َغََٖن

َ
 )بالجمع( بإثبات واو مفتوحة قبل األلف أ

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلٍّ  د٠َۡذِيِِقَ  د٠َۡذِيِِقٓ إَِلٍّ  88
ن 89

َ
ةِِقٓ أ َِ ةِِقَ طِ  ِط ن َِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ِفيٓ  92 ۡٞ َر
َ
ِفيَ  أ ۡٞ َر

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

٠هُ  92 ُٙ َۡذُت َذتَّ  َوٱَّتٍّ ٠هُ َوٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٙ
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  102
تِ  105

ۡ
 ساكنة : بإثبات ياء زائدةوصالً  ۦيَةتِ  يَأ

108  ْ ْ شَ  ُشهُِدوا  فتح السينبِهُِدوا
114  ٍّٗ  بضم الالـ ةٍّٗ َوُزُٕ  ةَوُزَٕ

ِ  ثَِِيٍّح   ثَِِيٍّح   116  َيح  ِۡ ث
ابن جماز: بكسر الباء, وإسكاف القاؼ, 

 ول تخفى القلقلةوتخفيف الياء؛ 
 بفتح الياء, وكسر الجيم مُ رۡصِ يَ  يُرَۡصمُ  123
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 ( سورة يوسف 12) 
 

ثَخِ  4
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

 : وٍُةً 
َ
َٰد  ؗثَخَح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

َظَد َنَشَ  4
َ
َظَد ۡنَشَ  أ

َ
 بإسكاف العين أ

َُٰجٍََّّ  5 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح
 (الجمع)ببزيادة ألف بعد الباء  َىَحََٰبَِٰخ  َىَحََٰجِخ  10
 دَ  11

ۡ
 ـرـو أو إشماإدغاماً محضاً من غير  ٍّٜةـَ٘ ةدَ  ٍّٜةـَ٘ؒ أ

 بكسر العين يَۡردَمِ  يَۡرَتمۡ  12
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َِلَۡعُزََُِّٛ  َِلَۡعُزَُِّٛٓ  13
 (الجمع)ببزيادة ألف بعد الباء  َىَحََٰبَِٰخ  َىَحََٰجِخ  15

ىَٰ  19 َٰ  َحَٰبُۡشَ بزيادة ياء إضافة مفتوحة وصاًل, ساكنة  يَ  َحَٰبُۡظَس
 وقفاً 

ۡيَخ  23  بكسر الهاء يَخ ِٞ  َٞ
23  ٓ َٚ َرّ ِ ۡظَص

َ
َ   أ َٚ  َرّ ِ ۡظَص

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

26  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
27  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ذٍَّك  31 ذٍّ ّٗ  ة ّٔٗ ُ٘ بحذؼ الهمزة, فيصير النطق بكاؼ  ُ٘
 منونة بالفتح بعد التاء

36  ٓ َ  (٘هةً ) إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ
36  

َ
َٰ أ   (٘هةً ) َِّٓ َرى

َ
َََِّٰ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرى

 ابن ورداف: بكسر الهاء دوف صلة دُۡرزََُةِِٛٝۦ دُۡرزََُةِِٛٝ  دُۡرزََُةِِٛٝۦٓ  37
37   ٓ ۚٓ  َرّ ِ َ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءاثَةٓءِيَ  َءاثَةٓءِيٓ  38
43  ٓ َ  إَِّنِ  ياء اإلضافةوصاًل: بفتح  إَِّنِ
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َٛة   45
َ
َٛة خ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

رِۡصمُ  46
َ
ٓ أ رِۡصمُ  ٍَّٕهّ ِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٍَّٕهّ ِ

ثّٗ  47
َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً ؛ و بإسكاف الهمزة ةثّٗ ادَ  ةَدخ

 حسب منهجو

بحذؼ الهمزة ونقل حركتها ابن ورداف:  َٚ َٰٔـٱٕۡ  َٚ ٰـَ ـ٘ٱَٕ  َٚ َٰٔـٱٕۡ  51
 كن الذي قبلها وىو الالـللسا 
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ِِسٓ  إِنٍّ  53 ٍۡ ٓ  إِنٍّ  ۬ؐۡ َج ۚٓ  َرّ ِ ِِسَ ٍۡ ۚٓ  ۬ؐۡ إِنٍّ  َج َ  )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنٍّ  َرّ ِ
59  ٓ َّنِ

َ
َ  خ َّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

62  ِِٝ  ؿ النوف تاءابدإو  ,بحذؼ األلف ِٝ ذِ ٍِِٕۡذحَ  ٍِِٕۡذَحَٰٜ

ِلّٗ  64 وإسكاف  ,وحذؼ األلف ,بكسر الحاء ة  لّٗ ٍۡ ظِ  ة  َدٍَٰ
 الفاء

64  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َٰ دُۡدد٠ُنِ  66 َٰ دُ  َظ ٍّ  ساكنة : بإثبات ياء زائدةوصالً  ۦد٠ُنِ ٠َظ ٍّ
َٛة   69

َ
ٓ خ َ  إَِّنِ َٛة إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

َٛة   69
َ
َٛة خ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

٠َ ذَ  75 ٠َ ذَ  ُٟ  سكاف الهاءبإ ٟۡ
 تنوينبالكسر دوف  َدَرَخَٰخِ  َدَرَخَٰخ   76
80  ٓ ِٰ َذَن 

ۡ
وۡ  ۬ؐۡ يَأ

َ
ِبٓ أ

َ
َ ةيَ  أ ِٰ ِبَ  ۬ؐۡ َذَن 

َ
وۡ  أ

َ
 )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

80  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠َ ذَ  84 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
86  َٰ ِ َٰ  وَُظۡزِ َ  وَُظۡزِ ٓ إ ِ  اء اإلضافةوصاًل: بفتح ي إ
90  َّ ءٍِّٛ

َ
َّ إِ  أ  بهمزة واحدة مكسورة ٍّٛ

92  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
96  ُٗ ۡنَٖ

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُٗ  إَِّنِ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

98   ٓ ۥ َرّ ِ ُٝ َ   إٍِّٛ ۥ َرّ ِ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ

ثَخِ  100
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَ : وٍُةً 
َ
َٰد  ؗخَح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

ۚٓ ۬ؐۡ  ِبَ إِذۡ  إِۡخ٠َِتٓ  إِنٍّ ۬ؐۡ  ِبٓ إِذۡ  100  )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنٍّ  إِۡخ٠َِتَ

يِّٚ 105
َ
 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ٚ۫ىَوََك 
ثم ىمزة  بدؿ الهمزة, بألف بعد الكاؼ

 ل الهمزةيسهمع تبدؿ الياء,  مكسورة
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ْ شَ  108 ۡدُن٠ٓا
َ
ْ  َشبِيِ َ  بِيِ ٓ أ ۡدُن٠ا

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء َ َٰ ي٠ُ ِ ٓ ٠َّٛ 109
 بدؿ الياء بعدىا

110  َ ُِّٜجِ ُٜ  َذ  قبلها, ساكنة, وزيادة نوف تخفيف الجيمب ِِج ـۨ َذ
 وإسكاف الياء؛ واإلخفاء جلي

 
 سورة الرعد(  13) 

 
3  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠َٜۡانٞ  4 ٔٞ ِغ ٔ   َوَزۡرع   َوَزۡرٞع َوَُنِي ٠َٜۡان   َوَُنِي  )الثالثة( بتنوين كسر بدؿ تنوين الضم ِغ
 وترقيق الراء جلي ؛بكسر الراء وََدۡيِ  وََدۡيُ  4
 بالتاء بدؿ الياء تُۡصَِقَٰ  يُۡصَِقَٰ  4
ءَِذا 5

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

13  َ٠ ُٞ ٞۡ  َو  بإسكاف الهاء ٠َ َو
َۡذدُٗ 16 ٌََّۡتٍّ

َ
َذتَّ  أ ٌََّۡتٍّ

َ
ۥأ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٗ

16  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بالتاء بدؿ الياء ٠ُُِدونَ دُ  ي٠ُُُِدونَ  17
32   ۡٗ ُٟ َخۡذُت

َ
َخذتَّ  أ

َ
ۥ  أ ُٗ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٟ

33  ْ وا ْ َوَغ  َوُغدَّ وا  بفتح الصاد دَّ
 وتشديد الباء ؛بفتح الثاء ُخ  جِّ َوُيثَ  َوُيثۡجُِخ   39
41  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

َٰرُ  42 فٍّ ُٓ ٰـَ  ٱٕۡ َٓ  ٍِرُ ٱٕۡ
 تخفيفو  ,وألف بعدىا ,بفتح الكاؼ

مع كسرىا, وحذؼ األلف التي اء فال
 )باإلفراد( بعدىا؛
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 سورة إبراىيم(  14) 
 

2  ِ ُ  ٱَّللٍّ  بضم الهاء ٱَّللٍّ
4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  الهاء بإسكاف َو
 , )بالجمع(وألف بعدىا ,بفتح الياء طُ ٰـَ ٱلّرِيَ  ٱلّرِيطُ  18
22  َ ۥ َنَٖۡيُسٗ ِٰ ُٗ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ِٰ َنَٖۡيُس
٠نِ  22 ُٙ ۡكُذ َۡشَ

َ
٠ِنۦ أ ُٙ ۡكُذ َۡشَ

َ
 ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة أ

ُٜخ  37 َٓ ۡش
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ُٜخ  إَِّنِ َٓ ۡش

َ
 ةوصاًل: بفتح ياء اإلضاف أ

 ساكنة وصاًل: بإثبات ياء زائدة ۦُدََعٓءِ  ُدََعٓءِ  40
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 سورة الحجر(  15) 
 

ُِل  8 ة ُجزَنّ ة  َ٘ فتح و بدؿ النوف األولى, بتاء مفتوحة  ُل زَنٍّ تَ َ٘
 زايال

حَ  8 َٓ ِ ه َل  َٙ ۡ حُ  ٱل َٓ ِ ه َل  َٙ ۡ  بضم التاء ٱل

بنقل حركة الهمزة إلى الزاي مع تشديد  ُصّزٞ  ُصزۡءٞ  44
 , وحذؼ الهمزةىذه الزاي

49  ٓ َّنِ
َ
َ  ِنَجةدِيَ  ِنَجةدِٓي خ َّنِ

َ
 (فيهما)وصاًل: بفتح ياء اإلضافة  خ

ۡسِ  65
َ
 بدؿ القطع بػهمزة وصل ٌَۡۡسِ  ٌَأ

َٜةِِتٓ إِن 71 َٜةِِتَ  َب  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َب
َٛة 89

َ
ٓ خ َ  إَِّنِ َٛة إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

 
 نحلسورة ال(  16) 

 
7  َِّ َِّ  بِِظ  بفتح الشين بَِظ
 بفتح الميم َوٱۡلَُّض٠مَ  َوٱۡلَُّض٠مُ  12
َسَُٰتب  12 َسَٰت   ُمَصخٍّ  بدؿ تنوين الضم بتنوين الكسر ُمَصخٍّ
14  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ُرونَ  17 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُن٠نَ دَ  يَۡدُن٠نَ  20

ِديََل  37 ٟۡ دَ ََل حُ   َح بضم الياء, وفتح الداؿ, وألف بعدىا  يَٰ ٟۡ
 بدؿ الياء

وألف , فتح الحاءبدؿ النوف, و بالياء  ي٠َُ َٰ  ٠َِّٛ ٓ  43
 بعدىا بدؿ الياء

58  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
60  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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٠نَ  62 ـُ َر ٍۡ َّ٘  ٍَ ٠نَ رِّ َّ٘  مع التشديدكسر الراء فتح الفاء, و ب ـُ
٠َ ذَ  63 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
َّۡصِِيُسٗ 66 ُٗ  ن  بتاء مفتوحة بدؿ النوف ۥتَۡصِِيُس
٠َ ذَ  75 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
76  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
80  ۡٗ ُٗ  َكۡهُِٜس  بفتح العين ۥَكَهُِٜس
ُرونَ  90 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
97  َ٠ ُٞ ٠َ وَ  َو  بإسكاف الهاء ٞۡ
ۡيَذحَ  115 َٙ ۡ ِ  ٱل ّي َٙ

ۡ  بكسر وتشديد الياء َذحَ ٱل

ِٚ ٱۡؽُفرٍّ  115 َٙ ُٚ  َذ َٙ تخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ ولو   رٍّ ٱۡؽفِ  َذ
 كسر الطاء

125  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
126  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
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 سورة اإلسراء(  17) 
 

 بياء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الراء جُ ۡخرَ يُ وَ  َوُُنۡرِجُ  13
13  ُٝ َٰ ى َِ ُٝ ٍِّ َٖ يُ  يَٖۡ َٰ  بضم الياء, وفتح الالـ, وتشديد القاؼ ى
19  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 والطاء بفتح الخاء ة ّٔٗ َط خَ  ة ّٔٗ ِخۡط  31
ۡصَفةِس  ثِِِٕۡۡۡصَفةِس  35 ُِ  بضم القاؼ ثِٕۡۡ

ۥ 38 ُٝ  منونة مربوطة وبعدىا تاء ,زةبفتح الهم َشّحَِبحً  َشّحُِب
 بالفتح بدؿ الهاء

٠ل٠ُنَ حَ  42 ٠ل٠ُنَ تَ  ُِ  بالتاء بدؿ الياء ُِ
 بالياء بدؿ التاء يَُصّجِطُ  تَُصّجِطُ  44
ءَِذا 49

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

52  ۡٗ ِثُۡذ ِثذَّ  ۡلٍّ  في التاء ثاءبإدغاـ ال ۥُٗ ۡلٍّ
61  ْ حِ ٱۡشُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ َل   لِٖۡ َٙ حُ لِٖۡ َٓ ِ ْ  ه  بضم التاء ٱۡشُضُدوا
62  ِٚ ۡردَ خٍّ

َ
ۦ أ ِٚ ۡردَ خٍّ

َ
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  أ

64  َّ َّ َورَصۡ  َورَِصِٖ  بإسكاف الجيم؛ ول تخفى القلقلة ِٖ
َٰ  ٱلّرِيطِ  69  وزيادة ألف بعدىا "بالجمع" ,بفتح الياء طِ ٱلّرَِح

 ُيۡيرَُُِسٗذَ  69
ُٗ ذُ ذَ   ۥۡيرَُُِس
ُٗ ذُ ذَ  ۥُٗ َُسُ رِّ يَ ذُ ذَ   ۥۡيرَُُِس

بالتاء بدؿ الياء, وابن ورداف زاد وجو 
آخر على قراءتو األولى ىو فتح ال ين, 

 وتشديد الراء
٠َ ذَ  72 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ

76  َّ ٍَ َٰ َّ َخٖۡ  ِخَل وحذؼ  ,وإسكاف الالـ ,بفتح الخاء ٍَ
 األلف

ٓ ـَوَٛ  ة َٔ َوَن  83  بألف بعد النوف وبعدىا ىمزة مفتوحة ءَ ة

ُضرَ  90 ٍۡ ع وكسر الجيم م ,وفتح الفاء ,ضم التاءب رَ ضِّ ٍَ تُ  َت
 ديشدالت
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٠َ ذَ  97 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
َذدِ   97 ٟۡ ُٙ ۡ َذِدۦ   ٱل ٟۡ ُٙ ۡ  : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  ٱل
ءَِذا 98

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

ٓ إِذّٗ  100 َ  اَرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اإِذّٗ  َرّ ِ
 

 سورة الكيف(  18) 
 

ّٗٙ  ١  ِن٠ََصة   1 ِ ّٗٙ  ١ ةِن٠َصّٗ  ةَرّي ِ  واإلخفاء جلي بترؾ السكت؛ وصاًل: ةَرّي
16  ِّٗ ِۡرٌَ  وكسر الفاء ,بفتح الميم ةِّٗ ۡرٌِ ٍّ٘  ةّ٘
ََٰورُ  17 َٰ  دٍَّش  بتشديد الزاي َورُ دٍّشٍّ
٠َ ذَ  17 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
َذدِ   17 ٟۡ ُٙ ۡ َذِدۦ   ٱل ٟۡ ُٙ ۡ  ياء زائدة ساكنة: بإثبات وصالً  ٱل
ِٖۡبَخ  18 ُٙ َ ِّٖيَخ  َول ُٙ َ  الثانية بتشديد الالـ َول
 بضم العين ةرُُنجّٗ  ةرُۡنجّٗ  18
19   ۡٗ ُٗ  (٘هةً ) َۡلِثُۡذ  بإدغاـ الثاء في التاء ۥ  َۡلِثذَّ
22  ُٗ ۡنَٖ

َ
ٓ أ ِ ّ َ  رٍّ ِ ّ ُٗ  رٍّ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

24  ِٚ ِديَ ٟۡ ۦ َح ِٚ ِديَ ٟۡ  بات ياء زائدة ساكنة: بإثوصالً  َح
34  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َٛة   34

َ
َٛة خ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

35  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ة 36 َٟ ٜۡ ِ ة ّ٘ َٙ ُٟ ٜۡ ِ  مفتوحة بعدىاميماً  ةاديز , مع ضم الهاءب ّ٘
37  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ٍّٜة   38 ِٓ َٰ ٍّٜة لٍّ ِٓ َٰ  الثانية األلفمطلقًا: بإثبات  لٍّ
َظدّٗ  38

َ
ٓ أ َ  اثَِرّ ِ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اأ

 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  إِن دََرِنۦ إِن دََرنِ  39
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َٛة   39
َ
َٛة خ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

ن 40
َ
ٓ أ ن َرّ ِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ

ۦ٠يُ  ۡدتَِيِ يُ  40  : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  تَِيِ
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  42
42  ٓ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
َ  اأ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اأ

جّٗ  44 ِۡ جّٗ  ةُخ ُِ  بضم القاؼ ةُخ
50  ْ حِ ٱۡشُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ حُ  لِٖۡ َٓ ِ ه َل  َٙ ْ  لِٖۡ  بضم التاء ٱۡشُضُدوا
51  ۡٗ ُٟ دتَّ َٟ ۡط

َ
د أ َٟ ۡط

َ
ۥَجَٰ أ ُٗ  نوف مفتوحة بدؿ التاء, وبعدىا ألفب ُٟ

ُٜخ  51 ُْ ة  َ٘ َٜخ  َو ُْ ة  َ٘  بفتح التاء َو
ُزوّٗ  56 زُ  اُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ
59 ِٟٗ ِٓ ِٖ ٟۡ َٙ ِ ُٗ  ل ِٟ ِٓ

َٖ ٟۡ ُٙ ِ  الثانية وفتح الالـ األولى, بضم الميم ۥل
نصَ  63

َ
ةٓ أ َ٘ َٰ َو ُٝ ى نصَ  ِٜي

َ
ة أ َ٘ َٰ َو  بكسر الهاء ِٜيِٝ ى

 بإثبات ياء زائدة ساكنة: وصالً  ۚۦٓ َجۡجوِ  َجۡجِو   64
66  ِٚ َٙ ِ ِٚ  ُتَهّٖ َٙ ِ  : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  ۦُتَهّٖ
ِِعَ  67 ِِع  اَغۡۡبّٗ َ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اَغۡۡبّٗ َ٘
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َشَذِضُدَِنَ  َشَذِضُدَِنٓ إِن 69
 نوفبفتح الالـ, وتشديد ال َِّّ َٖ  َٔ تَۡس  َِّٖۡ  َٔ تَۡس  70
ِِعَ َغۡۡبّٗ  72 ِِع َغۡۡبّٗ  اَ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اَ٘
 بضم السين اُنُۡسّٗ  اُنۡۡسّٗ  73
َِيَۢة َزكِيٍَّۢة 74 َْٰ  بألف بعد الزاي, وتخفيف الياء َش
 بضم الكاؼ اَُّٛسرّٗ  اَّٛۡسرّٗ  74
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ِِعَ َغۡۡبّٗ  75 ِِع َغۡۡبّٗ  اَ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اَ٘
76  ُ َِن  َّنِ لٍّ ُ  نوفبتخفيف ال لٍّ
ٍَّخۡذَت  77 ٍَّخذتٍّ  َُ  بإدغاـ الذاؿ في التاء َُ
ة 81 َٙ ُٟ َ ةدِّ ُحجَ  ُحۡجِدل َٙ ُٟ َ  وتشديد الداؿ ,بفتح الباء ل
 بضم الحاء ةرُُۡحّٗ  ةرُۡۡحّٗ  81

ۡتَجمَ  85
َ
 وتشديد التاء بدؿ القطع, بهمزة وصل ٌَۡتٍَّجمَ  ٌَد

 مع فتحها
 بزيادة ألف بعد الحاء, وبياء بدؿ الهمزة ح  يَ ِٙ َدَٰ  َۡحَِبح   86
 بضم الكاؼ اَُّٛسرّٗ  اَّٛۡسرّٗ  87
 بضم الهمزة دوف تنوين آءُ َصزَ  آءً َصزَ  88
 بضم السين ايُُۡسّٗ  ايُۡۡسّٗ  88

ۡتَجمَ  89
َ
ٍّٗ خ ٍّٗ ٱتٍَّجمَ  ُث بهمزة وصل بدؿ القطع, وتشديد التاء  ُث

 مع فتحها

ۡتَجمَ  92
َ
ٍّٗ خ ٍّٗ ٱتٍَّجمَ  ُث بهمزة وصل بدؿ القطع, وتشديد التاء  ُث

 مع فتحها
93  ِٚ يۡ دٍّ ِٚ ٱلصَّ  ٱلصٍّ يۡ  بضم السين دٍّ
 بضم السين اّدّٗ شُ  اَشّدّٗ  94
َٓء   98  ةهمز ال وحذؼبتنوين الفتح للكاؼ,  ۬  َدَكًّ  َدَكٍّ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ُدوِ َ  ُدوِ ٓ  102
ُزوّٗ  106 زُ  اُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ

 
 ة مريمسور (  19) 

 

2  ٓ ٓ  َزَكرِيٍّة  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َزَكرِيٍّة
7  ٓ ََٰزَكرِيٍّة ََٰزَكرِيٍّةٓءُ  َح  ة بعد األلفضمومبزيادة ىمزة م َح
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 بضم العين ةذِّيّٗ نُ  ةِنذِّيّٗ  8
10  ٓ ِ

ّٰ َ  ٱۡصَهٔ  ِ
ّٰ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡصَهٔ 

18  ٓ ُن٠ذُ إَِّنِ
َ
َ   أ ُن٠ذُ  إَِّنِ

َ
 بفتح ياء اإلضافة وصاًل: أ

 الميم بضم خَّ ُ٘  ِ٘خَّ  23
ِ  ةنَۡصيّٗ  23  بكسر النوف ةۡصيّٗ ن
َ  تَُصَِِٰۡؿ  25 َٰ ت  وتشديد السينوالقاؼ, بفتح التاء  ۡؿ َِ صٍّ
 بضم الالـ ٠َُُۡل  ٠ََُۡل  34
نٍّ  ِإَونٍّ  36

َ
 بفتح الهمزة َوأ

ثَخِ  42
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:تاء؛ بفتح ال :وصالً 

ثَخِ  43
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

ثَخِ  44
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

ثَخِ  45
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

َٰ : وٍُةً  ثَخَح
َ
 ؗد

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

َخةُف  45
َ
ٓ أ َخةُف  إَِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ

47   ٓ ۥ َرّ ِ ُٝ َ   إٍِّٛ ۥ َرّ ِ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ
 بكسر الالـ ةػّٗ َُمِٖۡ  ةَُمَٖۡػّٗ  51
 لخاءوفتح ا ,بضم الياء يُۡدَخ٠ُٖنَ  يَۡدُخ٠ُٖنَ  60
 بضم الميم خَّ ُ٘  ِ٘خَّ  66
رُ  67 ُْ  بفتح الذاؿ والكاؼ وتشديدىما رُ ٍّْ يَذٍّ  يَۡذ
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  68
 بضم العين ةذِّيّٗ نُ  ةِنذِّيّٗ  69
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 بضم الصاد ةِّٖيّٗ ُغ  ةِغِّٖيّٗ  70
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  72

 
 سورة طو(  20) 

 

10 
ٓ َءانَۡصُخ ؐۡ ٓ ٍّٕهَ  إَِّنِ ِ ّ
 َءاتِيُسٗ

 َ َ  َءانَۡصُخ ؐۡ إَِّنِ ٍَّٕهّ ِ

 ُٗ  ۥَءاتِيُس
 (فيهما)وصاًل: بفتح ياء اإلضافة 

12  ٓ   إَِّنِ
َ
َ خ  لهمزة, وكذلك ياء اإلضافةبفتح ا َّنِ

12  ّٗ٠ ٠َ  ىـُ  تنوينبالفتح دوف  ىـُ

14 
َٛة
َ
  ۬ؐۡ إٍَِِّّٛٓ خ
 إِنٍّ  ١٤َِّلِۡكرِٓي 

َٛة إٍََِِّّٛ 
َ
  ۬ؐۡ خ
 إِنٍّ  ١٤ َِّلِۡكرِيَ 

 (فيهما) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة

ة 18 َٟ ة َوَِّلَ ذِي َٟ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوَِّل ذِي
26  ٓ ِٰ  ۡ َ  َويَّۡسِ ِٰ  ۡ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َويَّۡسِ
َٜمَ  39 ُۡػ ُِ ُ  َو ُۡ َٜمۡ َو  بإسكاف الالـ والعين ۡػ
 ضافةوصاًل: بفتح ياء اإل ذۡ إِ  ٣٩َخۡيََِّ  ذۡ إِ  ٣٩َخۡيَِّٓ  39
 بإدغاـ الثاء في التاء خٍّ ٌََٖجِس ٌََٖجِۡسَخ  40
ِِس  41 ٍۡ ۡت  ٤١ِۡلَ َٞ ِِسَ  ٱۡذ ٍۡ ۡت  ٤١ ِۡلَ َٞ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡذ
رِي  42

ْۡ ٓ  ٤٢ذِ َجة َٞ رِيَ  ٱۡذ
ْۡ َجة ٤٢ ذِ َٞ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡذ

دّٗ  53 ٟۡ  وفتح الهاء وألف بعدىا ,بكسر الميم ادّٗ َهَٰ ِ٘  اَم
ۥُُنۡ  58 ُٝ ٍُ ِٖ  ُٝ ٍۡ  , ويلـز ذلك عدـ الصلةبإسكاف الفاء ُُنِٖۡ
 بكسر السين ى٠ّٗ شِ  ىُش٠ّٗ  58
ُٗ  ٌَُحۡصِعَذُسٗ 61  بفتح الياء والحاء ۥٌََحۡصَعَذُس
 بفتح النوف مع التشديد َُةل٠ُاْ إِنٍّ  َُةل٠ُٓاْ إِنۡ  63
69  ًۡ َِ  وتشديد القاؼ ؛بفتح الالـ ًۡ ٍِّ دََٖ  دَٖۡ
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71  ۡٗ ُٜذ َ٘ ُٗ ۬۬ ءَ  َءا ُٜذ َ٘ بتسهيل الهمزة و  ,ىمزة استفهاـ بزيادة ۥا
 الثانية

ۡسِ  77
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
 بدؿ القطع في )أسر(, بهمزة وصل ٱۡسِ  أ

 تخلصاً من التقاء الساكنيننوف الوكسر 
80  ۡٗ ُٗ َووَ  َوَنََٰنۡدَجَُٰس  بحذؼ األلف األولى ۥَنۡدَجَُٰس

93   ِٚ  دَتٍّجَِه
ۦَ  : وغَلً  ِٚ   دَتٍّجَِه
ۦ  دَتٍّ : وٍُةً  ِٚ  جَِه

 ساكنة, وصالً  مفتوحة ,زائدةبإثبات ياء 
 وقفاً 

ِسٓ   94
ۡ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ِسَ  اَوََل ثِرَ  َوََل ثَِرأ

ۥ 97 ُٝ ٍّٜ َُعّرَِر َ  ۡلٍّ ۥرُ عۡ ۡلٍّ ُٝ ٍّٜ ُ  َر ۥرِ عۡ ۡلٍّ ُٝ ٍّٜ  َر
ابن جماز: بإسكاف الحاء, وتخفيف 
الراء؛ ابن ورداف: بفتح النوف األولى, 

 , وضم الراء مع تخفيفهاوإسكاف الحاء
103  ۡٗ ِثُۡذ ِثذَّ  ۡلٍّ ۥۡلٍّ  في التاء ثاءبإدغاـ ال ُٗ
104  ۡٗ ِثُۡذ ِثذَّ  ۡلٍّ ۥۡلٍّ  في التاء ثاءبإدغاـ ال ُٗ
112  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
116  ْ حِ ٱۡشُضُدوا َٓ ِ ه َل  َٙ حُ  لِٖۡ َٓ ِ ه َل  َٙ ْ  لِٖۡ  تاءالبضم  ٱۡشُضُدوا
ۡخَمَٰ  125

َ
دََِّٓ أ دَََِّ  َظَشۡ ۡخَمَٰ  َظَشۡ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

دِِٟٗ 133
ۡ
ُٗ ةيَ  دَأ ِٟ ِ ُٗ ةدَ  ۥد ِٟ ِ  ابن ورداف: بالياء بدؿ التاء األولى ۥد
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 سورة األنبياء(  21) 
 

 بضم القاؼ, وحذؼ األلف, وإسكاف الالـ ّ ِ ٔ رٍّ ُُ  َُةَل َرّ ِ  4
4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء ي٠َُ َٰ  ٠َِّٛ ٓ  7
 بدؿ الياء بعدىا

ِِعَ  24 ِِع  ٍّ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٍّ٘

وألف  ,وفتح الحاء بدؿ النوف, بالياء ي٠َُ َٰ  ٠ُِٛ ٓ  25
 بدؿ الياء بعدىا

29  ٞ َٰٝ ٓ إَِل َ  إَِّنِ ٞ  إَِّنِ َٰٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِل
33  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  لهاءبإسكاف ا َو
ِخٍّ  34  بضم الميم خٍّ َّ٘  ّ٘
ُزوّٗ  36 زُ  اُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ
ةَل  47 َِ ةُل  ِ٘ۡس َِ  بضم الالـ ِ٘ۡس
َٰ  ٱلّرِيطَ  81  وزيادة ألف بعدىا "بالجمع" ,بفتح الياء طَ ٱلّرَِح
89  ٓ ٓ  َوَزَكرِيٍّة  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َوَزَكرِيٍّة
94  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ِّ  ٌُذَِعۡخ  96  بتشديد التاء األولى َعۡخ ٌُذ
103  ُٗ ُٟ ُٗ زِ ََل َُيۡ  ََل ََيُۡزُج ُٟ  بضم الياء, وكسر الزاي ُج

بتاء مضمومة بدؿ النوف, وفتح الواو,  يۡف٠َ تُ  َجۡف٠ِي 104
 وبعدىا ألفاً بدؿ الياء

ةٓءَ  104 َٙ ةٓءُ  ٱلصٍّ َٙ  بضم الهمزة ٱلصٍّ
ُذِت   104 ُٓ ِٓ  لِٖۡ  الكاؼ, وفتح التاء وألف بعدىابكسر  ِت  َتَٰ لِٖۡ

َٔ َرّبِ  112 َٰ بضم القاؼ, وحذؼ األلف, وإسكاف  ُُٔ رٍّبَّ  َق
 الالـ؛ )على األمر(

 بضم الباء رٍّبَّ  َرّبِ  112
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 سورة الحج(  22) 
 

 بهمزة مفتوحة قبل التاء ۮ   وَ  َوَرَبۡخ  5
 بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َش٠َآءٌ  َش٠َآءً  25
 ساكنة : بإثبات ياء زائدةوصالً  ۚۦٓ َوٱۡۡلَةدِ  دِ  َوٱۡۡلَة 25
٠َ ذَ  30 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
31  ُٝ ٍُ ُٝ فٍّ َذَذخَ  َذَذۡخَف  وتشديد الطاء ,بفتح الخاء ٍُ

بكسر الداؿ, وفتح الفاء, وزيادة ألف  مُ ٰـَ ٌَ دِ  َدۡذمُ  40
 بعدىا

ۡخ  40 َ٘ ّدِ ُٟ ٍّ ۡخ  ل َ٘ ِد ُٟ ٍّ  بتخفيف الداؿ ل
44   ۡٗ ُٟ َخۡذُت

َ
  أ

َ
ۥ  َخذتَّ أ ُٗ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٟ

يِّٚ 45
َ
د َٓ  ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَٓ ٌَ  ٌَ

 ٚ۫ى َ ٌَ 

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة, بألف بعد الكاؼ
 ,ل الهمزةيسهمع تبدؿ الياء,  مكسورة

 لو في األلف التوسط والقصرو 
 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  ۬ؐۡ َوۡهَ  ٌَِّهَ  ۬ؐۡ َوِهَ  45

يِّٚ 48
َ
 َوَكد

 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ 
 ٚ۫ىَوََك 

لف بعد الكاؼ بدؿ الهمزة, ثم ىمزة بأ
 مكسورة بدؿ الياء, مع تسهيل الهمزة

 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  48
ة 48 َٟ َخۡذُت

َ
ة أ َٟ َخذتَّ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أ

ِٜحٍّذِِٝۦ 52 ۡ٘
ُ
ِٜحَ  أ ۡ٘

ُ
 بتخفيف الياء ذِِٝۦأ

58  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
ۡدَخَلّٗ  59  الميمبفتح  ۡدَخَلّٗ ٍّ٘  َّ٘
 بدؿ الياء بالتاء ۡدُن٠نَ دَ  يَۡدُن٠نَ  62
64  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
66  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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 سورة المؤمنون(  23) 
 

َٜةٓءَ  20 َٜةٓءَ شِ  َشۡح  بكسر السين ح
َّۡصِِيُسٗ 21 ُٗ  ن ٍّۡصِِيُس  , واإلخفاء جليالنوف بتاء مفتوحة بدؿ ۥت
ۥٓۚٓ  23 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ  بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۚۦٓ ه
27   

 التنوين بالكسر دوف ِ٘ٚ ُُكِّ  ِ٘ٚ ُُكّ
ۥٓۚٓ  32 هُ ِ َدۡيِ  َدۡيُ  بكسر الراء والهاء مع صلتها بالياء ۚۦٓ ه
35  ۡٗ ُٗ ُ٘  ِ٘ذَّ  الميم األولى بضم ۥذَّ
ةَت  36 َٟ ۡي ةتِ  (٘هةً )َٞ َٟ ۡي  بكسر التاء َٞ
ا   44  ح, ول يخفى مد العوض وقفاً الفت بتنوين ا  َتَۡتً  َتَۡتَ
 بضم الراء ُرۡب٠َة   َرۡب٠َة   50
52  ِ ِ  ۦٓ ِإَونٍّ َهَِٰذه نٍّ َهَِٰذه

َ
 بفتح الهمزة ۦَوأ

72  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
78  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
79  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
80  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ءَِذا 82

َ
 ة واحدة مكسورةبهمز  إَِذا أ

َٜة 82 َٜةُ٘  ِ٘ۡذ  الميم بضم ۡذ
ُرونَ  85 ٍّْ َ دََذ ُرونَ دَذٍّ۬  بتشديد الذاؿ ٍّْ
88  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
92  ِٗ ِ َٰٖ ُٗ  َع ِ َٰٖ  بضم الميم َع
100  ُٔ َٙ ۡخ

َ
ٓ أ َ  ََٕهّ ِ ُٔ  ََٕهّ ِ َٙ ۡخ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

110  ۡٗ ُٞ ٠ ُٙ َۡذُت َذتَّ  ٌََّۡتٍّ ۥُٙ ٌََّۡتٍّ ُٗ ُٞ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ٠
 بضم السين ۡخرِيًّةشُ  ِشۡخرِيًّة 110
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112  ۡٗ  في التاء ثاءبإدغاـ ال ۥُٗ َۡلِثذَّ  َۡلِثُۡذ
114  ۡٗ ِثُۡذ ِثذَّ  ۡلٍّ  في التاء ثاءبإدغاـ ال ۥُٗ ۡلٍّ

 
 سورة النور(  24) 

 

ُرونَ  1 ٍّْ ُرونَ  دََذ ٍّْ  بتشديد الذاؿ دَذٍّ
ۡربَمُ  6

َ
ۡربَمَ  أ

َ
 العين حبفت أ

َِٙصحَ  9 َِٙصحُ  َوٱَٕۡذَٰ  بضم التاء َوٱَٕۡذَٰ
15  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

22  ِٔ دَ
ۡ
لٍّ  يَد

َ
بتقديم التاء على الهمزة, وفتح الهمزة,  َحَذأ

 وتشديد الالـ مع فتحها
ُرونَ دَذَ  27 ُرونَ دَذٍّ  ٍّْ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
ْوَِّل  31

ُ
ْوَِّل  َدۡيَ  َدۡيِ أ

ُ
 تفخيم الراء جليو  ؛بفتح الراء أ

َجّيَِجَٰخ   34 َجيٍَّجَٰخ   َّ٘  فتح الياءب َّ٘

 الواوفتح و  بدؿ الياء, مفتوحة تاءب دَ ٍُّ ٠َ دَ  ي٠َُُدُ  35
 وتشديد القاؼ والداؿ,

ُت  43 َٞ  بضم الياء, وكسر الهاء ُت ۡذِٞ يُ  يَۡذ
َجّيَِجَٰخ    46 َجيٍَّجَٰخ    َّ٘  فتح الياءب َّ٘
48  َٗ  لياء, وفتح الكاؼبضم ا َٗ ۡعسَ ِِلُ  ِِلَۡعُس
51  َٗ  بضم الياء, وفتح الكاؼ َٗ ۡعسَ ِِلُ  ِِلَۡعُس

52  ِٝ ِۡ  ِٝۦَوَيذٍِِّ  ٝۡ َوَيذٍِِّ  َوَيذٍّ
, ولبن ورداف: إسكاف بكسر القاؼ

الهاء, وابن جماز لو: كسر الهاء مع 
 الصلة
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 سورة الفرقان(  25) 
 

 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  ٌَِّهَ  5
 بضم النوف, وفتح الخاء ذَ خَ ذٍّ جَّ  جٍّذٍِّخذَ  18
َ  تَۡصَذِفيُه٠نَ  19  بدؿ التاء األولى بالياء ۡصَذِفيُه٠نَ ي
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25  َُ ٍِّ َُ  تََظ ٍِّ  بتشديد الشين تَظٍّ
َۡذُت  27 َذتَّ  ٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ٱَّتٍّ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٠َُِۡمَ  ٠َُِۡم  30

٠َداْ  38 ُٙ ۡغَدََٰت َوَث
َ
٠دّٗ  َوأ ُٙ ۡغَدََٰت وَ  اَوَث

َ
؛ واإلدغاـ جليوصاًل: بتنوين الفتح,  أ

 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 
ُزًوا 41 زُ  ُٞ  بهمز الواو اؤً ُٞ
47  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
48  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
با 48 ُ  بُۡشَ ب ن  الشينالنوف بدؿ الباء, مع ضم ب اُشَ
ۡيذّٗ  49 ِ  ةٍّ٘ ّي  ع تشديدىابكسر الياء م ةذّٗ ٍّ٘
53  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
54  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
62  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
67  ْ وا َُتُ ِۡ ٗۡ َح َ ٗۡ حُ  َول َ َِتُ َول ِۡ ْ  كسر التاءبضم الياء, و  وا
69  ًۡ  العين وتشديد ,األلف بحذؼ ًۡ يَُؾهٍّ  يَُظََٰه
 بكسر الهاء دوف صلة ذِيِٝ  ذِيِٝۦ 69

 
 سورة الشعراء(  26) 

 
9  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
َخةُف  12

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 بإدغاـ الثاء في التاء خٍّ َوَۡلِس َوَۡلِۡسَخ  18
َۡذَت  29 َذتٍّ  ٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ٱَّتٍّ
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36  ۡٝ رِۡص
َ
رِۡصِٝ  أ

َ
رِۡصِٝ  أ

َ
؛ ابن ء دوف صلةبكسر الهاابن ورداف:  ۦأ

 صلةال معبكسر الهاء جماز: 
45  ًُ َِ  وتشديد القاؼ ,بفتح الالـ ًُ ٍِّ دََٖ  دَٖۡ

49  ۡٗ ُٜذ َ٘ ۥ۬۬ ءَ  َءا ُٗ ُٜذ َ٘ بتسهيل الهمزة و  ,ىمزة استفهاـ بزيادة ا
 الثانية

ۡسِ  52
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
بهمزة وصل بدؿ القطع في )أسر(,  ٱۡسِ  أ

 وكسر النوف تخلصاً من التقاء الساكنين
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ثِهَِجةدِيَ  ثِهَِجةدِيٓ  52
 بحذؼ األلف َظِذُرونَ  َدَِٰذُرونَ  56
ِِعَ  62 ِِع  َ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َ٘
68  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
77  ٓ ِ

َ  إَِلٍّ ّٰ ِ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلٍّ ّٰ

٠َ ذَ  78 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
٠َ ذَ  ٠َ ُٟ ذَ  80  بإسكاف الهاء ٟۡ
ۥ 86 ُٝ ِبٓ إٍِّٛ

َ
ِبَ  ِِل

َ
ۥ ِِل ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ

104  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
118  َٚ ِ٘ ِِعَ  ٍّ٘  َٚ ِ٘ ِِع   مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ٍّ٘
122  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
َخةُف  135

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 ياء اإلضافة وصاًل: بفتح أ

137  َُ  الالـ وإسكاف ,الخاء بفتح َُ ٖۡ خَ  ُخُٖ
140  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
َٰرِِٞيَ  149  بحذؼ األلف ٌَرِِٞيَ  َف
159  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
175  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
حِ  َٔ ۡل  176 َٓ حَ  َل  ۡي َٓ  بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا, وفتح التاء ۡي
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ُِ  ثِِِٕۡۡۡصَفةِس  182  بضم القاؼ ۡصَفةِس ثِٕۡۡ
187  ٍّٗ  بإسكاف السين ةٍّٗ ِْصۡ  ةَِْص
188  ُٗ ۡنَٖ

َ
ٓ أ َ  َرّ ِ ُٗ  َرّ ِ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

191  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
217  ۡ ۡ  َود٠ََّكٍّ  بالفاء بدؿ الواو األولى َذَذ٠َّكٍّ

 
 سورة النمل(  27) 

 

7  ٓ َ  َءانَۡصُخ  إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءانَۡصُخ  إَِّنِ
ةب   7 َٟ ةبِ  بِِظ َٟ  تنوينبالكسر دوف  بِِظ
16  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
َ ََلٓ  20 ِٰ ة  ِٰ ََل  َ٘ ة   مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َ٘
َر  22 َٓ َٙ َر  َذ ُٓ َٙ  بضم الكاؼ َذ
ََل  ْۤاوُدُجۡسَي ۤاَّلَأ 25

َ
 بتخفيف الالـ )للتفصيل: راجع األصوؿ( ْۤاوُدُجۡسٱيَة  خ

٠َن ؐۡ 25 ٍُ ٠ُٜنَ  َُّتۡ ٠َن ُُؐۡيۡ  ُتۡهِٖ ٠ُٜنَ حُ  ٍُ  )فيهما( بالياء بدؿ التاء ۡهِٖ
ِِٕۡقَ  29

ُ
ٓ خ َ  إَِّنِ ِِٕۡقَ  إَِّنِ

ُ
 من )إني( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

36  ِٚ وَٛ ِٙدَّ دُ
َ
ۦ خ ِٚ وَٛ ِٙدَّ دُ

َ
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  خ

ۦَ َءادَ  36 ِٚ َٰ ۦَ َءادَ  ى ِٚ َٰ , محذوفة وصالً مفتوحة  بإثبات ياء زائدة ى
 وقفاً 

َٛة   39
َ
َٛة خ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

َٛة   40
َ
َٛة خ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ۡج٠َُِٖ َ ِِلَ  ۡج٠َُِٖ ٓ ِِلَ  40
49  َّ ِٖ ٟۡ َٖ مُ  َم  وفتح الالـ ,بضم الميم َّ ٟۡ
51  

َ
 بكسر الهمزة ٍّٛةإِ  ةٍّٛ خ
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ُ  يُۡشُِك٠نَ  59  بالتاء بدؿ الياء ۡشُِك٠نَ ت
ُرونَ  62 ٍّْ ُرونَ  دََذ ٍّْ  بتشديد الذاؿ دَذٍّ
با 63 ُ  بُۡشَ ب ن  الشينالنوف بدؿ الباء, مع ضم ب اُشَ

ََٰركَ  66 ِٔ ٱرٍّ ٔۡ  ثَ   ثَ
َ
 َركَ دۡ أ

مفتوحة بدؿ  وىمزة قطع ,بإسكاف الالـ
, وحذؼ ؿوإسكاف الدا ىمزة الوصل,

 األلف؛ ول تخفى القلقلة
ءَِذا 67

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

78  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
نٍّ  82

َ
 بكسر الهمزة ٱۡلٍّةَس  إِنٍّ  ٱۡلٍّةَس  أ

د٠َۡهُ  87
َ
, وضم )مد بدؿ( بزيادة ألف بعد الهمزة ٠هُ دُ َءا خ

 ول يخفى أّف الواو تصبح مدية ؛التاء
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  88
 بالكسر دوف تنوين ٌََزعِ  ٌََزع   89

 
 سورة القصص(  28) 

 
 بضم الطاء َض َحۡجفُ  َحۡجِفَض  19
ن 22

َ
ٓ أ َ  َرّ ِ ن َرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 الداؿ وضم ,بفتح الياء رَ ۡػدُ يَ  يُۡػِدرَ  23

ثَخِ  26
َ
د  َي 

ثََخ : وغَلً 
َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:فتح التاء؛ ب :وصالً 

27 
رِيُد ؐۡ

ُ
ٓ أ   إَِّنِ

َ  َشَذِضُدَِنٓ إِن رِيُد ؐۡ إَِّنِ
ُ
 )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َشَذِضُدَِنَ  أ
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29 
ٓ َءانَۡصُخ ؐۡ   إَِّنِ
ٓ َءاتِيُسٗ  ٍَّٕهّ ِ

َ َءانَۡصُخ ؐۡ   إَِّنِ
 ُٗ َ َءاتِيُس  ۥٍَّٕهّ ِ

)فيهما(؛ وأيضاً وصاًل: بفتح ياء اإلضافة 
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

 بكسر الجيم ۡذَوة  صِ  َصۡذَوة   29
َٛة 30

َ
ٓ خ َ  إَِّنِ َٛة إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

ِت   32 ۡٞ ِت   ٱلرٍّ َٞ  اءهبفتح ال ٱلرٍّ
ِِعَ  34 ِِع  َ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َ٘

 ارِ٘د ارِۡدءّٗ  34

 للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة
وىو الداؿ, مع حذؼ الهمزة, وإبداؿ 

وإبداؿ التنوين ألفاً  التنوين ألفاً مطلقاً 
 -أي وصاًل ووقفاً -مطلقاً 

34   َُُِّٓ ُۡ  يَُػّدِ  بإسكاف القاؼ؛ ول تخفى القلقلة َِّ  يَُػّدِ
َخةُف  34

َ
ٓ أ َخةۡ  إَِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ُف إَِّنِ

37  ٓ ُٗ َرّ ِ ۡنَٖ
َ
َ  أ ُٗ  َرّ ِ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

38  ٓ ِٖمُ ٍَّٕهّ ِ ٍـّ
َ
َ  أ ِٖمُ ٍَّٕهّ ِ ٍـّ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

بفتح السين, وزيادة ألفاً بعدىا, وكسر  َرانِ عِ َصَٰ  ِشۡعَرانِ  48
 الحاء

56  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 اءبالتاء بدؿ الي ُتَۡبَٰ  َُيَۡب   57
٠َ ذَ  61 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ

61  َ٠ ُٞ  ٍّٗ ٠َ  :وغَلً  ُث ۡٞ  ٍّٗ   ُث
٠َ  :اثذداءً  ُٞ 

 وصاًل: بإسكاف الهاء, ابتداًء: بالضم

70  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
78  ۡٗ َ َول

َ
ٗۡ  ِنِٜدَيۚٓ  ِنِٜدٓي  أ َ َول

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

82  ًَ  بضم الخاء, وكسر السين ًَ صِ ۡلَُ  َۡلََص
85  ُٗ ۡنَٖ

َ
ٓ أ ِ ّ َ  رٍّ ِ ّ ُٗ  رٍّ ۡنَٖ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ
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 سورة العنكبوت(  29) 
 

5  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َۡذدُٗ 25 َذتَّ  ٱَّتٍّ ۥٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٗ
ةَ  25 ٠َدٍّ ب  ٍّ٘ ةَ ٠َدٍّ  بتنوين الفتح, واإلقالب جلي ٍّ٘
25  ۡٗ ُٗ  ثَۡحُِٜس َُٜس  لنوفبفتح ا ۥثَۡح
26   ٓ ۥ َرّ ِ ُٝ َ   إٍِّٛ ۥ َرّ ِ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ
ءَ  33  باإلشماـ ٓيءَ ِشـؒ ِسٓ

٠َداْ َوَُد 38 ُٙ ٠دّٗ  َوَث ُٙ وصاًل: بتنوين الفتح, واإلدغاـ جلي؛  ا َوَُدَوَث
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 بالتاء بدؿ الياء ۡدُن٠نَ دَ  يَۡدُن٠نَ  42
42  َ٠ ُٞ ٞۡ  َو  بإسكاف الهاء ٠َ َو
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٠ُل  55 ُِ ٠ُل جَ وَ  َوَي  بالنوف بدؿ الياء ُِ

يِّٚ 60
َ
 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ٚ۫ىَوََك 
بألف بعد الكاؼ بدؿ الهمزة, ثم ىمزة 
 مكسورة بدؿ الياء, مع تسهيل الهمزة

60  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
64  َ َ  ِّهَ ل  بإسكاف الهاء ّۡهَ ل

 
 سورة الروم(  30) 

 

5  ُٞ ٠َ  ٠َ َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َِجحَ  10 َِٰ َِجحُ  َع َِٰ  بضم التاء َع
ِٙيَ  22 ِ ِٙيَ  َِّٕٖۡػَٰٖ َ  األخيرة بفتح الالـ َِّٕٖۡػَٰٖ
27  َ٠ ُٞ ٠َ  (اثلَلزح) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠َ ذَ  35 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
ْ ة ّرِبّٗ  39 ُب٠َا ِ ة ّرِبّٗ  َِّٕيۡ ْ َُتۡ ّٕ  كاف الواوبتاء مضمومة بدؿ الياء, وإس ُب٠ا
48  ٍّٗ ٍّٗ  ةَِْص  بإسكاف السين ةِْۡص
  َءاَثَٰرِ  50

َ
 بحذؼ األلفين )باإلفراد( زَرِ خ

50  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

54 

  ً  ۬ؐۡ(٘هةً )َؽۡه
ة  ٍّٗ  /َؽۡه
  ً  ۬ؐۡ(٘هةً )ُؽۡه

ة ٍّٗ  ُؽۡه

  ً ة ۬ؐۡ(٘هةً )ُؽۡه ٍّٗ ألبي و  ؛ضمها وأحفص فتح الضاد ل ُؽۡه
 فقط ضمهاجعفر 

54  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  إسكاف الهاءب َو
56  ۡٗ ِثذَّ  َۡلِثُۡذ  في التاء ثاءبإدغاـ ال ۥُٗ ۡلٍّ
مُ  57 ٍَ مُ دَ  يَٜ ٍَ  بالتاء بدؿ الياء ٜ
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 سورة لقمان(  31) 
 

ة 6 َٞ ة َوَيذٍِّخَذ َٞ  بضم الذاؿ َوَيذٍِّخُذ
ُزًواۚٓ  6 ُزًؤاۚٓ  ُٞ  بهمز الواو ُٞ
9  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
13  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َُٰجٍََّّ  13 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح
َُٰجٍََّّ  16 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح
ةَل  16 َِ ةُل  ِ٘ۡس َِ  بضم الالـ ِ٘ۡس
َُٰجٍََّّ  17 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح
22  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بدؿ الياء بالتاء ۡدُن٠نَ دَ  يَۡدُن٠نَ  30

 
 سورة السجدة(  32) 

 

ۥ   7 ُٝ َِ ۥ  َخٖۡ  َخَٖ ُٝ  بإسكاف الالـ َِ
ءَِذا 10

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

 
 سورة األحزاب(  33) 

 

 يـِٔ ٱلٍّ   4

 : وغَلً 
1/ ۬ٓ ۬/ 2   ۬ؐۡ   ٱَلٍّ  ٱَلٍّ

 : وٍُةً 

1/ ۬ٓ ۬ /2  ۬ؐۡ  ٱَلٍّ  ٱَلٍّ
3/  ٓ  يٱَلٍّ

بعد الهمزة, وبعد ذلك التي بحذؼ الياء 
وصاًل تسهيلها مع  :مزةفلو في اله

ل يوالقصر, أما وقفاً فلو تسه توسطال
والقصر أو  التوسطالهمزة بالرـو مع 

 تبدؿ ياًء ساكنة مع المد المشبع
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ُِرونَ  4  والهاء وتشديد الظاء ,بفتح التاء ُرونَ ٍّٟ لٍّ تَ  دَُغَٰٟ
 لفاأل وحذؼ ,اموفتحه

4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠َُٜٛة   10  مطلقًا: بإثبات األلف ٠َُٜٛةٱٕلَّ  ٱٕلَّ
ةمَ  13 َِ ةمَ َ٘  ُ٘  ح الميم األولىتفب َِ
ة 14 َٞ   ٓأَلد٠َۡ

َ
ةَِل َٞ  التي بعد الهمزة بحذؼ األلف د٠َۡ

ۡش٠َةٌ  21
ُ
 بكسر الهمزة ۡش٠َةٌ إِ  أ

 بضم العين َت ٱلرَّنُ  ٱلرَّۡنَت  26

30  ًۡ  تشديدبعد الضاد مع  التي بحذؼ األلف ًۡ هٍّ يَُؾ  يَُظََٰه
 العين
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ن يَُس٠نَ  36

َ
ن  أ

َ
 بدؿ الياء؛ واإلخفاء جليتاء الب ُس٠نَ دَ أ

40  َٗ ِ  وََخةَت  بكسر التاء َٗ وََخةد
 مطلقًا: بإثبات األلف ٱلرٍُّش٠ََل  ٱلرٍُّش٠ََل   66
بِيََل   67 بِيََل  ٱلصٍّ  مطلقًا: بإثبات األلف ٱلصٍّ
جِيّٗ  68 سِيّٗ  اَْ  بالثاء بدؿ الباء اَْ

 
 سورة سبأ(  34) 

 

1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
3  ِٗ ِ َٰٖ ُٗ  َع ِ َٰٖ  بضم الميم َع
5  ٞٗ ِِل

َ
ِِلم   أ

َ
 بتنوين كسر بدؿ تنوين الضم أ

9  ٍّٗ  بإسكاف السين ةٍّٗ ِْصۡ  ةَِْص
َٰ  ٱلّرِيطَ  12  وزيادة ألف بعدىا "بالجمع" ,بفتح الياء طَ ٱلّرَِح
15  ِٜ َٓ ٗۡ َمۡص َصَٰ  ِٟ ۥِٟ ِِٜٓ َ٘  بفتح السين, وألف بعدىا, وكسر الكاؼ ُٗ

, وألف وفتح الزاي بدؿ النوف,بياء  يَٰ َخَٰزَ يُ  َُٛخَٰزِيٓ  17
 بعدىا بدؿ الياء

٠رَ  17 ٍُ َٓ ٠رُ  ٱٕۡ ٍُ َٓ  بضم الراء ٱٕۡ
َق  20  بتخفيف الداؿ َغَدَق  َغدٍّ
23  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
26  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠َ ذَ  39 ٠َ وَ  ۬ؐۡ ُٟ ٠َ ذَ  ُٞ ٟۡ ۡؐ۬  َ٠ ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
40  ۡٗ ُٞ ۥََنۡ  ََيُۡشُ ُٗ ُٞ  بالنوف بدؿ الياء ُشُ
٠ُل  40 ُِ ٠ُل  َح ُِ  بالنوف بدؿ الياء َج
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٠َ ذَ  47 ُٟ ۡؐ۬  َ٠ ُٞ ٠َ ذَ  َو ٟۡ ۡؐ۬  َ٠ ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ۥ 50 ُٝ ٓ  إٍِّٛ ۚٓ  َرّ ِ َ ۥ َرّ ِ ُٝ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ

 
 

 سورة فاطر(  35) 
 

2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
3  ِ ِ  َدۡيِ  َدۡيُ ٱَّللٍّ  بكسر الراء؛ وترقيق الراء جلي ٱَّللٍّ
ۡت  8 َٞ  بضم التاء, وكسر الهاء ۡت ِٞ ذۡ دُ  دَۡذ
8  َّ ُص ٍۡ صَ  َج ٍۡ  بفتح السين َّ َج
َخۡذُت  26

َ
َخذتَّ  أ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أ

َٜخ   40 ِ  الجمع"ببزيادة ألف بعد النوف " َبّيَِجَٰخ   ثَّح
 

 سورة يس(  36) 
 

5  َٔ ُٔ  دزَنِي  بضم الالـ دزَنِي
 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  ٌَِّهَ  8
ا 9 اشُ  (٘هةً ) َشّدّٗ  بضم السين ّدّٗ

نِٚ 19
َ
َٰ  أ

َ
بتسهيل الهمزة بفتح الهمزة الثانية, و  ٚ۫ى أ

 الثانية مع إدخاؿ ألف بين الهمزتين
19   ٗ ِۡردُ ّْ ُٗ ُذِْ  ُذ  بتخفيف الكاؼ ۚۥٓ ۡرُت

ۦَ : وغَلً  ۡدنِ يُرِ  23   يُرِۡدِن
 يُرِۡدِنۦ: وٍُةً 

 ساكنةمفتوحة وصاًل,  ,بإثبات ياء زائدة
 وقفاً 

ا 24 ٓ إِذّٗ َ  إَِّنِ ا إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِذّٗ
ُٜخ  25 َ٘ ٓ َءا َ  إَِّنِ ُٜخ  إَِّنِ َ٘  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءا
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ٞ  َغۡيَعحّٗ َنَِٰظَدةّٗ  29  )فيهما( ضم بدؿ تنوين الفتحبتنوين  َغۡيَعحٞ َنَِٰظَدة
ة 32 ٍّٙ ٍّ ة ل َٙ ٍّ ة ل ٍّٙ ٍّ  بتخفيف الميمابن ورداف:  ل
ۡيَذحُ  33 َٙ ۡ ِ  ٱل ّي َٙ

ۡ  بكسر الياء مع تشديدىا َذحُ ٱل
41  ۡٗ ُٟ ۥِٟ ذِ ٰـَ ُذّرِيٍّ  ُذّرِيٍَّذ  بألف بعد الياء مع كسر التاء والهاء ُٗ
٠نَ  49 ُٙ ٠نَ  َُيِّػِ ُٙ  ساكناف , وبذلك يلتقيبإسكاف الخاء َُيّۡػِ
ۡرَُِدَٛة ٛۗ 52 ۡرَُِدَٛة   َهََٰذا ٍّ٘  سكتال بترؾ وصاًل: َهََٰذا ٍّ٘
ٞ  َغۡيَعحّٗ َنَِٰظَدةّٗ  53  )فيهما( بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح َغۡيَعحٞ َنَِٰظَدة
٠نَ  55 ُٟ ِٓ َٰ ٠نَ ٌَ  َف ُٟ  بحذؼ األلف ِٓ

68  ُٝ ِۡص ّٓ َٜ ُٓ َٛ  ُج ٜ ُٝ وضم  ,وإسكاف الثانية ,بفتح النوف األولى ۡص
 مع تخفيفها؛ واإلخفاء جليالكاؼ 

 بالتاء بدؿ الياء ۡه٠ُِِٖنَ تَ  َحۡه٠ُِِٖنَ  68
ُِٜذرَ  70 ُ  ِّلِ ِ  بالتاء بدؿ الياء ِٜذرَ ُّ
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  78
79  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
81  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

 
 سورة الصافات(  37) 

 
َٜحٍ  6 َٜحِ  ثِزِي  ر دوف تنوينبالكس ثِزِي
ُه٠نَ  8 ٍّٙ ُه٠نَ َلٍّ يَصۡ  َلٍّ يَصٍّ  وتخفيف الميم ,بإسكاف السين َٙ
َٜة 16 َٜةُ٘  ِ٘ۡذ  بضم الميم ۡذ
ءٍِّٛة 16

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إٍِّٛة أ

َو َءاثَةُٓؤَٛة 17
َ
وۡ  أ

َ
 بإسكاف الواو َءاثَةُٓؤَٛة أ
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ونَ  25 َٜةََصُ ونَ تٍّ  ََلٓ  ََل َت ؛ مع المد المشبع في بتشديد التاء وصالً  َٜةََصُ
 األلف التي قبلها

ءَِذا 53
َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

َٜة 53 َٜةُ٘  ِ٘ۡذ  بضم الميم ۡذ
60  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
َُٰجٍََّّ  102 َُٰجََِّّ  َح  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َح

102 
َرىَٰ ؐۡ

َ
ٓ أ   إَِّنِ

 َّ ۡذََبُ
َ
ٓ أ َّنِ

َ
 ۬ؐۡ خ

 َشَذِضُدَِنٓ إِن

 َ َرىَٰ ؐۡ إَِّنِ
َ
َ  أ َّنِ

َ
َّ  خ ۡذََبُ

َ
 ۬ؐۡ أ
 إِن َشَذِضُدَِنَ 

 )فيهم(وصاًل: بفتح ياء اإلضافة 

ثَخِ  102
َ
د ثََخ : وغَلً  َي 

َ
َٰد   َح

ثَخ: وٍُةً 
َ
َٰد  َؗح

 بالهاء بدؿ التاء وقفاً:بفتح التاء؛  :وصالً 

106  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
126  َ ُ  ٱَّللٍّ  بضم الهاء ٱَّللٍّ
ٗۡ َوَربٍّ  126 ۥ َوَربَّ َربَّ  َربٍُّس ُٗ  بضم الباء )فيهما( ُس
142  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
145  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ۡغَفَ   153
َ
بهمزة وصل بدؿ القطع, فتسقط وصالً  ٱۡغَفَ   أ

 بما قبلها, ويبدأ بها مكسورة
ُرونَ  155 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ

 

 سورة ص(  38) 
 

حِ   َٔ ۡل  13 َٓ ۚٓ  َل  ۡي َح َٓ  بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا, وفتح التاء ۡي
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوَِّل َجۡهَضحٞ  َوَِّلَ َجۡهَضحٞ  23
29  ْ ثٍُّرٓوا َدٍّ َ  ِّلِ ِ ْ َدثٍُّروُّ  بالتاء بدؿ الياء, وتخفيف الداؿ ا
ۡظَجۡجُخ  32

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ۡظَجۡجُخ  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ
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َّ  َبۡهِدٓي   35 َّ  َبۡهِدَي   إٍِّٛ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إٍِّٛ
َٰ  ٱلّرِيطَ  36  وزيادة ألف بعدىا "بالجمع" ,بفتح الياء طَ ٱلّرَِح
ُٜۡػت   41 ِ ُُٜػ  ث ِ  بضم الصاد ت  ث
 تنوين غيربكسر التاء من  ِِبَةلَِػحِ  ِِبَةلَِػح   46
ةقٞ  57  بتخفيف السين وََىَصةقٞ  وََىصٍّ
 بضم السين ۡخرِيًّةشُ  رِيًّةِشخۡ  63
69  ۡٚ ِ٘  َ ِٰ  ۡٚ ِ٘  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ِٰ 
70  ٓ ة َٙ جٍّ

َ
ٓ خ ةإِ إَِلٍّ  إَِلٍّ َٙ  بكسر الهمزة )إنما( جٍّ

78  َٰ َٰ ِ َِٜ ٓ إ َِٜ َ  َٕۡه َٰ  َٕۡه َٰ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إ
84  ََّ ٍَّ  ٌَۡۡحَ  القاؼ بفتح ٌَۡۡحَ

 
 سورة الزمر(  39) 

 

7  ُٝ ُٝ  يَۡرَؽ ٝۡ  ۥيَۡرَؽ ابن ورداف: بالصلة, وابن جماز بإسكاف  يَۡرَؽ
 الهاء

ِمۡرُت  11
ُ
ٓ أ َ  إَِّنِ ِمۡرُت  إَِّنِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َخةُف  13
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

20  َٚ ِي ِٚ ٱَّلٍّ ٍّٚ  َلَِٰس َٚ  َلَِٰس ِي  ىابفتح النوف مع تشديد ٱَّلٍّ
٠َ ذَ  22 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
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ۥ   36 ۥ  َبَٰ نِ  َخۡجَدهُ  وفتح الباء وألف بعدىا ,بكسر العين َدهُ

َتَٰ  56 َتَٰيَ  َحََٰعۡۡسَ  َحََٰعۡۡسَ
َت   َتَٰيَ  يۡ َحََٰعۡۡسَ  َحََٰعۡۡسَ

أبو جعفر: بزيادة ياء بعد األلف األخيرة, 
تكوف مفتوحة وصاًل, ساكنة وقفاً, ولبن 

: اإلسكاف المطلق ورداف وجو آخر ىو
للياء الزائدة, فتمد األلف التي قبلها 

 باإلشباع للتقاء الساكنين
62  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

64  ٓ ُمُرٓوّ ِ
ۡ
بإبداؿ الهمزة ألفاً, وبتخفيف النوف,  ُمُروِ َ ةدَ  دَأ

 ووصاًل: بفتح ياء اإلضافة
70  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ِّ  ٌُذَِعۡخ  71  األولىبتشديد التاء  ۡخ عَ ٌُذ
ِّ و ٌُذَِعۡخ و 73  األولىبتشديد التاء  َعۡخ ٌُذ

 
 غافر سورة(  40) 

 

5   ۡٗ ُٟ َخۡذُت
َ
َخذتَّ  ٌَأ

َ
ُٗ ٌَأ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ۥ  ُٟ

ُخ  6 َٙ ِ  , )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم ََكَِمَُٰخ  ََك
ٍََُّلقِ  15 ٍََُّلقِ  ٱ ٍََُّلقِ  ۦٱ  وصالً  ء زائدة: بإثبات ياابن ورداف ٱ
26  ٓ َخةُف  إَِّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ن 26
َ
ۡو أ

َ
نوَ  أ

َ
 بحذؼ الهمزة األولى, وفتح الواو أ

 بإدغاـ الذاؿ في التاء تَّ ُنذ ُنۡذُت  27
َخةُف  30

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َخةُف  32
َ
ٓ أ َ  إَِّنِ خَ  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ةُف أ

َٜةدِ  32 ٍُّ َٜةدِ  ٱ ٍُّ َٜةدِ  ۦٱ ٍُّ  ابن ورداف: بإثبات ياء زائدة وصالً  ٱ
ثُٖۡوُ  36

َ
ٓ خ َ  ٍَّٕهّ ِ ثُٖۡوُ  ٍَّٕهّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ
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ِٖمَ  37 ٍـّ
َ
ِٖمُ  ٌَأ ٍـّ

َ
 بضم العين ٌَأ

 بفتح الصاد دٍّ َوَغ  َوُغدٍّ  37
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  جُِه٠ِنۦٱدٍّ  ٱدٍّجُِه٠نِ  38
40  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 وفتح الخاء ,بضم الياء ٠ُٖنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخ٠ُٖنَ  40
41  ٓ ِٰ ة َ٘  َ ِٰ ة  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َ٘
َٛة   42

َ
َٛة َوخ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف َوخ

44  َٰ ِ ۡمرِٓي إ
َ
ۡمرِيَ  أ

َ
َٰ  أ ِ  اإلضافة وصاًل: بفتح ياء إ

مُ  52 ٍَ مُ دَ  يَٜ ٍَ  بالتاء بدؿ الياء ٜ
ُرونَ  58 ٍّْ ُرونَ حَ  َتَذَذ ٍّْ  بدؿ التاء األولى بالياء َذَذ
 وفتح الخاء ,بضم الياء ٠ُٖنَ ۡدخَ َشيُ  َشَيۡدُخ٠ُٖنَ  60

 
 سورة فصمت(  41) 

 
 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َش٠َآءٞ  َش٠َآءّٗ  10
 ءبإسكاف الها َوۡهَ  َوِهَ  11
21  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بهمزة مفتوحة قبل التاء ۚ۬ٓ   ۮ   وَ  َوَرَبۡخۚٓ  39

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ۡنَضِمّٞ ٝا َٰء ۡنَضِمّٞ ٝاءَ  44
 بين الهمزتين

44  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
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ٓ إِنٍّ  50 َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنٍّ  َرّ ِ
ٓ ـَوَٛ  ة َٔ َوَن  51  بألف بعد النوف وبعدىا ىمزة مفتوحة ءَ ة

 

 سورة الشورى(  42) 
 

4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
9  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
11  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
19  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ٝۡ ٠ُٛ  ُٛۡددِِٝۦ 20 ِ  صلةال ويلـز ذلك عدـ ,الهاء إسكافب د
22  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
25  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َه٠ُٖنَ  25 ٍۡ َه٠ُٖنَ حَ  َت  بدؿ التاء بالياء ٍۡ
28  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
29  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ة 30 َٙ ِ ِػيَجح  ٌَج ِػيَجح   َّ٘ ة َّ٘ َٙ ِ  بحذؼ الفاء؛ وإقالب نوف التنوين جلي ث
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  ٱۡۡل٠ََارِۦ ٱۡۡل٠ََارِ  32
َٰ  ٱلّرِيطَ  33  وزيادة ألف بعدىا "بالجمع" ,بفتح الياء طَ ٱلّرَِح
35  َٗ ُٗ  َوَيۡهَٖ  بضم الميم َوَيۡهَٖ

 

 سورة الزخرف(  43) 
 

ن 5
َ
 بكسر الهمزة نإِ  أ

ا 10 دّٗ ٟۡ اَهَٰ ِ٘  َم  وألف بعدىا ,وفتح الهاء ,بكسر الميم دّٗ
11  ٓۚ ة ۡيذّٗ ٍّ٘  ِ ّي ۚٓ ذّٗ ٍّ٘  بكسر الياء مع تشديدىا ة
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بنقل حركة الهمزة إلى الزاي مع تشديد  اۚٓ ُصزًّ  ُصزًۡءاۚٓ  15
 ىذه الزاي, وحذؼ الهمزة

17  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

18  ْ ُدا ْ يَ  يُجَظٍّ وتخفيف  ,وإسكاف النوف ,بفتح الياء جَظُدا
 ؛ واإلخفاء الجليالشين

18  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

بنوف ساكنة بدؿ الباء, وحذؼ األلف,  دَ ٜنِ  ِنَبَٰدُ  19
 وفتح الداؿ, واإلخفاء جلي

19  ْ ُِٟدوا َط
َ
َٰ  أ

َ
ْ  ۬۬  أ ُِٟدوا  ۡط

مضمومة بعد الهمزة األولى, بزيادة ىمزة 
تسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف و 

 وإسكاف الشينبين الهمزتين, 

24  َٔ َٰ لف, وإسكاف بضم القاؼ, وحذؼ األ ٔۡ ُُ  َق
 الالـ

ۥيَجَٰ صِ  ِصۡبُذُسٗ 24 ُٗ  بنوف مفتوحة بدؿ التاء, وألف بعدىا ُس
ة 33 ٍّٗ ُِ ةِۡ شَ  ُش  وإسكاف القاؼ ,بفتح السين ٍّٗ
ة 35 ٍّٙ َ ة ل َٙ َ ة ل ٍّٙ َ  بتخفيف الميمابن ورداف:  ل
٠َ ذَ  36 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
 )بالتثنية( بألف بعد الهمزة َصةَٰٓءَٛة َصةَٓءَٛة 38
ٌَََل  51

َ
ۚٓ  ََتِۡ ٓ  أ ٌَََل  ََتِۡ َ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

53  ٞ ۡش٠َِرة
َ
َصَٰ  أ

َ
ٞ أ  وألف بعدىا ,بفتح السين ٠َِرة

ونَ  57 ونَ يَُػ  يَِػدَّ  بضم الصاد دَّ
َٜة 58 ُذ َٟ ِ َٰل

َ
َٜة ٝاءَ  َءأ ُذ َٟ ِ  , دوف إدخاؿ ألفبتسهيل الهمزة الثانية َٰ۬ل

 ساكنة زائدة بإثبات ياءصاًل: و  َوٱدٍّجُِه٠ِنۚۦٓ  َوٱدٍّجُِه٠ِن   61
 ساكنة زائدة بإثبات ياءمطلقًا:  َحَٰهَِجةدِۦ َحَٰهَِجةدِ  68
َٛة  ٌَ  81

َ
َٛةٌَ  د

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف د

83  ْ ٠ا ُِ َٰ ْ ٠ۡ َِ ٖۡ يَ  يَُل بفتح الياء والقاؼ, وإسكاف الالـ,  ا
 وحذؼ األلف



 م الثال / الكلمات الفرشية للجزء الخامس والعشرينالقس                                   الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة أبي جعفر المدني
 البيان

 ابن جماز ابن وردان
 

                                                                                                                 331      

 

 

84  َ٠ ُٞ ٠َ  (٘هةً ) َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بفتح الالـ, وضم الهاء مع صلتها بواو ۥُٝ يَٖ َورِ  َورِيِِٖٝۦ 88
٠نَ  89 ُٙ ٠نَ تَ  َحۡهَٖ ُٙ  بالتاء بدؿ الياء ۡهَٖ

 

 سورة الدخان(  44) 
 

 بضم الباء َربَّ  َرّبِ  7
 بضم الطاء ُض َجۡجفُ  َجۡجِفُض  16
19  ٓ َ  إَِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّنِ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تَّ ُنذ ُنۡذُت  20
ۡسِ ٌَ  23

َ
 بدؿ القطع بهمزة وصل ٌَۡۡسِ  أ

ِٟيَ  27 ِٓ َٰ ِٟيَ ٌَ  َف  بحذؼ األلف ِٓ
 بالتاء بدؿ الياء ۡيِ  تَ  َحۡيِ   45
ةمٍ  51 َِ ةمٍ ُ٘  َ٘  بضم الميم األولى َِ

 

 سورة الجاثية(  45) 

 

ُزًواۚٓ  9 زُ  ُٞ  بهمز الواو اۚٓ ؤً ُٞ
11  ٌٗ ِِل

َ
ِِلمٍ  أ

َ
 الضمبدؿ تنوين بتنوين كسر  أ

بضم الياء األولى, وفتح الزاي, وألف  يَٰ ۡضزَ ِِلُ  يَ ِِلَۡضزِ  14
 بدؿ الياء األخيرة

 بدؿ تنوين الفتحبتنوين ضم  َش٠َآءٞ  َش٠َآءّٗ  21
ُرونَ  23 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ
35  ۡٗ َۡذُت َذتَّ  ٱَّتٍّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ۥُٗ ٱَّتٍّ
ا 35 ُزوّٗ زُ  ُٞ  بهمز الواو اؤّٗ ُٞ
37  َ٠ ُٞ ٠َ وَ  َو  بإسكاف الهاء ٞۡ
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 سورة األحقاف(  46) 
 

8  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ُِٜذرَ  12 ُ  ِّلِ ِ  بالتاء بدؿ الياء ِٜذرَ ُّ

ًٜة   15 ًٜة  ظُ  إِۡظَصَٰ وإسكاف  ,وضم الحاء ,بحذؼ الهمزة ۡص
 , وحذؼ األلفالسين

ة 15 ّٞٗ ۡر ةَْ  (٘هةً ) ُْ ّٞٗ  بفتح الكاؼ ۡر
16 ۡؐ ُٔ جٍّ َِ ُٔ ؐۡحُ  زُ َوَجَذَضةوَ  َجَذ جٍّ َِ  (فيهما)بدؿ النوف  بياء مضمومة َذَضةَوزُ يُ وَ  َذ
16  َٚ ۡظَص

َ
ُٚ  أ ۡظَص

َ
 بضم النوف أ

دَهَِداَِِّٛٓ  17
َ
دَهَِداََِِّٛ  خ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

19  ۡٗ ُٟ ۥَوِۡلُ  َوِِل٠َُّذَِي ُٗ ُٟ  بالنوف بدؿ الياء ٠َّذَِي

20  ۡٗ ۡجُذ َٞ ۡذ
َ
ُٗ ٝاَٰء أ ۡجُذ َٞ بتسهيل الهمزة و  ,استفهاـ ىمزة بزيادة ۥۡذ

 الثانية مع إدخاؿ ألف بين الهمزتين
َخةُف  21

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

23  ٓ َِِّّٓ َٰ َ  َوَل َِِّّٓ َٰ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوَل
 بدؿ الياءبتاء مفتوحة  َرىَٰ دَ ََل  ََل يَُرى   25
25  ٓۚ ۡٗ ُٟ ُٜ ِٓ َصَٰ َ٘  َٜ ِٓ َصَٰ ۚۥٓ َ٘ ُٗ  نوفال بفتح ُٟ

 
 سورة محمد (  47) 

 

2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
4  ْ َٰ  ُُذ٠ُِٖا ْ ذَ ـَق  وألف بينهما ,بفتح القاؼ والتاء ٠ُٖا

يِّٚ 13
َ
 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ٚ۫ىَوََك 
ثم ىمزة  بدؿ الهمزة, بألف بعد الكاؼ

 ل الهمزةيسهمع تبدؿ الياء,  مكسورة

26  ۡٗ ُٞ اَر   إِۡسَ
َ
ۥأ ُٗ ُٞ اَر  بفتح الهمزة ۡسَ
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 سورة الفتح(  48) 

 

10  َ ُٝ ٱَّللٍّ َ  َنَٖۡيِٝ  َنَٖۡي  )عليو( كسر الهاءب ٱَّللٍّ
 بدؿ الياء األولى بالنوف تِيِٝ ٠ُٜ ٌَصَ  ٌََصُيۡدتِيِٝ  10
17  ُٝ ُٝ  ۬ؐۡ يُۡدِخٖۡ ثۡ ُٝ ُٛ  ُحَهّذِ ُٝ جُ  ۬ؐۡ ۡدِخٖۡ ثۡ  بالنوف بدؿ الياء )فيهما( َهّذِ
24  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

 
 سورة الحجرات(  49) 

 

 بفتح الجيم َسَٰتِ ٱۡحُضَ  ٱۡحُُضَسَٰتِ  4
ة 12 ۡيذّٗ َ٘  ِ ّي ةَ٘  بكسر الياء مع التشديد ذّٗ

 
 سورة ق(  50) 

 

َٜة 3 َٜةُ٘  ِ٘ۡذ  بضم الميم ۡذ
11  ٍّ٘ ٓۚ ة ِ ٍّ٘  ۡيذّٗ ۚٓ ّي ة  بكسر الياء مع التشديد ذّٗ
37  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ۡدَبَٰرَ  40

َ
 سر الهمزةبك ۡدَبَٰرَ ِإَو َوأ

َٜةدِ  41 ُٙ ۡ َٜةدِۦ ٱل ُٙ ۡ  زائدة ساكنة ت ياءاثبوصاًل: بإ ٱل
44  َُ ٍِّ َُ تَظٍّ  تََظ  بتشديد الشين ٍِّ

 
 سورة الذاريات(  51) 

 
ا 3  بضم السين ايُُۡسّٗ  يُۡۡسّٗ
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40  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ُرونَ  49 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ

 
 سورة الطور(  52) 

 

ِٟيَ  18 ِٓ َٰ ِٟيَ  َف ِٓ  بحذؼ األلف ٌَ
21  ۡٗ ُٟ ٗۡ ُذّرِيٍَّذ ِٟ ِ َٰ  ث ۥ ُذّرِحٍّ ُٗ ِٟ ِ ۥِٟ ذِ ـث  بزيادة ألف بعد الياء, وكسر التاء والهاء ُٗ
28  َ٠ ُٞ ۥ  ُٝ   إٍِّٛ

َ
٠َ خ ُٞ ۥ  ُٝ  الهمزةبفتح  ٍّٛ

ػ َ  37 ُٙ ۡ َػۡيِفُرونَ  ۡيِفُرونَ ٱل ُٙ ۡ  بالصاد فقط ٱل

45  ْ ٠ا ُِ َٰ َِ يَ  يَُل ٖۡ ْ اء والقاؼ, وإسكاف الالـ, بفتح الي ٠ۡا
 وحذؼ األلف

٠نَ  45 ُِ ٠نَ يَ  يُۡػَه ُِ  بفتح الياء ۡػَه
 

 سورة النجم(  53) 
 

7  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َذَب  11 َْ ة  ذٍّ  َ٘ َْ ة   بتشديد الذاؿ َب َ٘
30  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
٠َ ذَ  35 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ

وََّلَٰ  50
ُ
 ََّلَٰ وٱَُل٘ ََعًدا ٱِۡل

َّٕ  :وغَلً  ا    ََّلَٰ ـ٠ََعدّٗ
 راجع األصوؿ أو القسم الثاني

ةٓ  51 َٙ ٠َداْ َذ ُٙ ٠دّٗ  َوَث ُٙ ةَوَث َٙ وصاًل: بتنوين الفتح, واإلخفاء جلي؛  ا َذ
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 
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 سورة القمر(  54) 

 

ۡصَذِِرّٞ  3 ۡصَذِِّر   َّ٘  بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم َّ٘
اعِ  6 ا ٱلٍّ  زائدة ساكنة : بإثبات ياءوصالً  ِعۦٱلٍّ
اِع   8 اِعۦ   ٱلٍّ  زائدة ساكنة : بإثبات ياءوصالً  ٱلٍّ
َٜةٓ  11 َذۡع ٍَ ذٍّ  َذ ٍَ َٜةَذ  بتشديد التاء ۡع

 
 ( سورة الرحمن 55) 

 

 وفتح الراء ,بضم الياء جُ رَ ُُيۡ  َُيُۡرجُ  22
 

 ( سورة الواقعة 56) 

 

 بفتح الزاي ٠ٌُنَ يزُنَ  يزُن٠ٌُِنَ  19
 بتنوين الكسر بدؿ تنوين الضم )فيهما( وَُظ٠ٍر ِخي   وَُظ٠ٌر ِخيٞ  22
َٜة 47 َٜةُ٘  ِ٘ۡذ  بضم الميم ۡذ
ءٍِّٛة 47

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إٍِّٛة أ

َو َءاثَةُٓؤَٛة 48
َ
ۡو َءاثَةُٓؤَٛة أ

َ
 بإسكاف الواو أ

ُرونَ  62 ٍّْ ُرونَ دَذٍّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ٍّْ

جِش  72 ُٙ ۡ ُٙ  ٠نَ  ُٔ ٱل ۡ  ٠نَ  جظُ ٱل
جِش  ُٙ ۡ  ٠نَ  ُٔ ٱل

جظُ  ُٙ ۡ بحذؼ الهمزة, مع ضم الشين, ولبن  ٠نَ  ٱل
 ورداف وجو آخر كحفص )بتحقيق الهمز(

95  َ ٠َ ل ُٟ  َ ٠َ ل  بإسكاف الهاء ٟۡ
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 سورة الحديد(  57) 

 

1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
3  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
6  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ۥ 11 ُٝ ٍَ ۥٍُ َذُيَؾهِّ  َذُيَظَٰهِ  الفاء ضمو  ,بحذؼ األلف وتشديد العين ُٝ
 الثانية

ةَِنَّ  14 َ٘
َ
ةَِن  ٱِۡل َ٘

َ
 بتخفيف الياء مع إسكانها ٱِۡل

 بالتاء بدؿ الياء َخذُ ٠دُ  يُۡدَخذُ  15
 بتشديد الزاي َل َٛزٍّ  ََٛزَل  16
18  ًُ  وتشديد العين ,بحذؼ األلف ًُ يَُؾهٍّ  يَُظََٰه
٠َ ٱَٕۡيََِّّ  24 ُٞ  َ َ ٱَٕۡيََِّّ  ٱَّللٍّ  بحذؼ الضمير )ىو( ٱَّللٍّ
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 لةسورة المجاد  (  58) 

 

ُِرونَ  2 َٰ يَ  يَُغَٰٟ  بفتح الياء والهاء؛ وتشديد الظاء ُرونَ َٟ غٍّ

 يـِٔ ٱلٍّ   2

ٓ۬ /1  :وغَلً  ۬/ 2  ۬ؐۡ  ٱَلٍّ  ٱَلٍّ
 : وٍُةً 

1/ ۬ٓ ۬ /2  ۬ؐۡ  ٱَلٍّ  ٱَلٍّ
3/  ٓ  يٱَلٍّ

بعد الهمزة, وبعد ذلك التي بحذؼ الياء 
وصاًل تسهيلها مع  :فلو في الهمزة

ل يوالقصر, أما وقفاً فلو تسه توسطال
والقصر أو  التوسطالهمزة بالرـو مع 

 تبدؿ ياًء ساكنة مع المد المشبع
ُِرونَ  3 َٰ يَ  يَُغَٰٟ  ديد الظاءبفتح الياء والهاء؛ وتش ُرونَ َٟ غٍّ
ة يَُس٠نُ  7 ة  َ٘  بالتاء بدؿ الياء ُس٠نُ دَ َ٘
ِِس  11 َخَٰٖ َٙ ۡ ضۡ  ٱل َٙ ۡ  بإسكاف الجيم, وحذؼ األلف ِِٖس ٱل
ۚٓ  إِنٍّ  َورُُشِ ٓ   21  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنٍّ  َورُُشِ َ

 
 سورة الحشر(  59) 

 

1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بضم العين َتۚٓ ٱلرَّنُ  ٱلرَّۡنَتۚٓ  2
 بالتاء بدؿ الياء ُس٠نَ دَ ََل  ََل يَُس٠نَ  7
 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح ُدوَُٕۢة ُدوََٕۢة 7
َخةُف  16

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ َخةُف  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

24  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 

 سورة الممتحنة(  60) 

 

َٛة   1
َ
َٛة َوخ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف َوخ

3  ٍۡ ُٔ َح َػ حُ  ِػ  وفتح الصاد ,بضم الياء ُٔ ٍۡ
ۡش٠َةٌ  4

ُ
 بكسر الهمزة ۡش٠َةٌ إِ  أ
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ۡش٠َةٌ  6
ُ
 بكسر الهمزة ۡش٠َةٌ إِ  أ

 
 سورة الصف(  61) 

 

1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ۥٓ  6 ُٝ ُٙ ۥ َبۡهِديَ  َبۡهِدي ٱۡش ُٝ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡش
7  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
8  َّٗ ذِ ُ٘  ُ٘ ٞ ّٗ  بتنوين الضم؛ واإلدغاـ فيما بعدىا جلي ذِ

بفتح الراء, وضم الهاء, والصلة بواو  ۥهُ ٠رَ َّٛ  ٠ُٛرِهِۦ 8
 ؛ وتفخيم الراء جليلفظية

14 
 ِ َٛػةَر ٱَّللٍّ

َ
أي ) أ

َٛػةرّٗ  (ا٠ٕٙؽم اِلول
َ
ِ   اأ ٍّ بتنوين الفتح للفظ )أنصار(, وزيادة لـ  َّلّلِ

 الجر للفظ الجاللة؛ واإلدغاـ جلي

14  َٰ ِ َٛػةرِٓي إ
َ
َٛػةرِيَ  أ

َ
َٰ  أ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إ

 
 ( سورة الجمعة 62) 

 
3  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

 
 سورة المنافقون(  63) 

 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة التغابن(  64) 
 

1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
ِۡر ؐۡ 9 ٍّ ُٝ  يَُس ِۡر ُؐۡٛ  َوُيۡدِخٖۡ ٍّ ُٝ ُٛ وَ  َس  )فيهما( بالنوف بدؿ الياء ۡدِخٖۡ
17  ُٝ ٍۡ ُٝ هِّ يَُؾ  يَُظَٰهِ  تشديد العين, و حذؼ األلفب ٍۡ
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 سورة الطالق(  65) 

 

٠َ ذَ  3 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
ِوُ  3 َٰٖ ِوٌ  َب َٰٖ  بتنوين الضم َب

ِۚۦٓ  3 ۡمرِه
َ
ۡمرَ  أ

َ
ووصاًل: بفتح الراء, وضم ىاء الكناية؛  ۚۥٓ هُ أ

 اواً لفظيةبإتباع ىاء الكناية و 

 (٘هةً ) يـِٔ ٱلٍّ  وَ  4

ٓ۬ /1  :وغَلً  ۬/ 2  ۬ؐۡ  ٱَلٍّ  ٱَلٍّ
 : وٍُةً 

1/ ۬ٓ ۬ /2  ۬ؐۡ  ٱَلٍّ  ٱَلٍّ
3/  ٓ  يٱَلٍّ

بعد الهمزة, وبعد ذلك التي بحذؼ الياء 
وصاًل تسهيلها مع  :فلو في الهمزة

ل يوالقصر, أما وقفاً فلو تسه توسطال
والقصر أو  التوسطالهمزة بالرـو مع 

 ًء ساكنة مع المد المشبعتبدؿ يا
ا 4  بضم السين ايُُۡسّٗ  يُۡۡسّٗ
ا 7  )فيهما( بضم السين ا يُُۡسّٗ ُنُۡس   ُنۡۡس  يُۡۡسّٗ

يِّٚ 8
َ
 ۬ؐۡ  ٚ ۫ىَوكَ  َوَكد

 ٚ۫ىَوََك 
ثم ىمزة  بدؿ الهمزة, بألف بعد الكاؼ

 ل الهمزةيسهمع تبدؿ الياء,  مكسورة

ا 8 اَّٛسُ  َّٛۡسرّٗ  بضم الكاؼ رّٗ
َجّيَِجَٰخ   11 َجيٍّ  ُ٘  بفتح الياء َجَٰخ  ُ٘
11  ُٝ ُٝ ُٛ  يُۡدِخٖۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخٖۡ

 
 سورة التحريم(  66) 

 

2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َرا 4 َٟ َٰ  دََغَٰ َرادَغٍّ  بتشديد الظاء َٟ
ۥٓ  5  وتشديد الداؿ ,بفتح الباء ََلُۥدِّ ُحجَ  ُحۡجِدََلُ
 , وألف بعدىاح التاءبكسر الكاؼ, وفت جِِٝۦَتَٰ َوكِ  َوُكُذجِِٝۦ 12
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 سورة الممك(  67) 

 

1  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
2  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
4  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  7
ة 11 ِّٗ ةٌَُصعُ  ٌَُصۡع  بضم الحاء ِّٗ
14  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 شماـباإل ۡخ  َٔ ٓي شِؒ ۡخ  َٔ ِشٓي  27

 
 سورة القمم(  68) 

 

7  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو

ن 13
َ
بزيادة ىمزة استفهاـ, وبتسهيل الهمزة  نٝاَٰء أ

 الثانية مع إدخاؿ ألف بين الهمزتين
 وتشديد الداؿ ,بفتح الباء َۡلَةدِّ ُحجَ  ُحۡجِدَۡلَة 32
48  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
49  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
51  َّ َٛ٠ ُِ ِٕ َّ ََُٕيۡ  َُُٕيۡ َٛ٠ ُِ  بفتح الياء ِٕ

 
 سورة الحاقة(  69) 

 

 بإسكاف الهاء ّۡهَ ذَ  ِّهَ ٌَ  16
٠َ ذَ  21 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
ُرونَ  42 ٍّْ ُرونَ ذٍّ دَ  دََذ  د الذاؿيشدبت ٍّْ
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 سورة المعارج(  70) 

 

ُ  ُٔ  َٔ َوََل يَۡس  10  بضم الياء ُٔ  َٔ ۡس َوََل ي
ِ٘هِذ   11 َ٘  ي٠َۡ  بفتح الميم هِذ  ي٠َۡ
اَنحّٗ  16 اَنحٞ  َٛزٍّ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َٛزٍّ
33  ۡٗ َٰدِِٟ ۥ بَِظَهََٰر ُٗ ِٟ ِ  (باإلفراد) بحذؼ األلف التي بعد الداؿ؛ بَِظَهََٰدد

42  ْ ٠ا ُِ َٰ ْ ٠ۡ َِ ٖۡ يَ  يَُل بفتح الياء والقاؼ, وإسكاف الالـ,  ا
 وحذؼ األلف

 إسكاف الصادو  ,بفتح النوف ت  ۡػ َٛ  ُُٛػت   43
 

 سورة نوح(  71) 
 

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلٍّ  ُدََعٓءِيَ  ُدََعٓءِٓي إَِلٍّ  6
ۡنَُٖٜخ  9

َ
ٓ أ َ  إَِّنِ ۡنَُٖٜخ  إَِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ا 23 اوُ  َوّدّٗ  بضم الواو ّدّٗ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ثَۡحِ   ثَۡحِ َ  28

 
 سورة الجن(  72) 

 

ٓ وَ  5 ٍّٜة َٜ ٍّٛة َك
َ
ٍّٜة خ َٜ  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة َك

7  ْ ٠َّٜا ٗۡ َك ُٟ جٍّ
َ
ْ  َوخ ٠َّٜا ۥ َك ُٗ ُٟ  بكسر الهمزة ِإَوجٍّ

َٜة 8 ۡص َٙ َ ٍّٛة ل
َ
َٜة َوخ ۡص َٙ َ  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة ل

ٍّٜة 9 ُْ ٍّٛة 
َ
ٍّٜة َوخ ُْ  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة 

نقل حركتها بحذؼ الهمزة و ابن ورداف:  ٱٓأۡلنَ  نَ ٱََل٘ ٱٓأۡلنَ  9
 للساكن الذي قبلها وىو الالـ

ٍّٛة ََل  10
َ
 بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة ََل  َوخ
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ٍّٜة 11 ِ٘ ٍّٛة 
َ
ٍّٜة َوخ ِ٘  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة 

12  ٓ ٍّٜة َٜ ٍّٛة َك
َ
ٍّٜة َوخ َٜ  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة َك

ة 13 ٍّٙ َ ٍّٛة ل
َ
ة َوخ ٍّٙ َ  بكسر الهمزة ِإَوٍّٛة ل

ٍّٜة 14 ِ٘ ٍّٛة 
َ
ٍّٜةِإَوٍّٛ  َوخ ِ٘  بكسر الهمزة ة 

17  ُٝ ۡٓ َ  يَۡصُٖ ُٝ ن ۡٓ  بالنوف بدؿ الياء ۡصُٖ
ًدا 25 َ٘ ٓ أَ َ  َرّ ِ ًدا َرّ ِ َ٘  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أَ

 
 سورة المزمل(  73) 

 

ۥ 20 ُٝ ٍَ ول يخفى إتباع ىاء  ؛بكسر الفاء والهاء ِٝۦَوِٛۡػٍِ  َوِٛۡػ
 الكناية ياًء لفظية

ۥ 20 ُٝ ِ  َوزَُُٖس ول يخفى إتباع  ؛بكسر الثاء الثانية والهاء ۦِٝ َوزُُٖس
 ىاء الكناية ياًء لفظية

 
 سورة المدثر(  74) 

 

 )العين الثانية( بإسكاف العين َشَ تِۡصَهَح نۡ  تِۡصَهَح َنَشَ  30
 ىابعدزيادة ألف بفتح الذاؿ, و  اإِذَ  إِذۡ  33
ۡدثَرَ  33

َ
 وفتح الداؿ  ,همزةالحذؼ ب ثَرَ دَ  أ

ۡصتٍَِٜ  50 َّ٘ ٞ ٍَ  َرة ۡصتَٜ َّ٘ ٞ  بفتح الفاء َرة
 

 سورة القيامة(  75) 
 

 بفتح الراء؛ ول يخفى تفخيمها َق ثَرَ  ثَرَِق  7
ۡٚ  َراق   27 ٚ رٍّ  َ٘  بترؾ السكت وصاًل: اق  َ٘
37  َََّٰ ۡٙ َََّٰ تُ  ُح  بدؿ الياء بالتاء ٙۡ
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 سورة اإلنسان(  76) 
 

 وقفاً  بتنوين الفتح, فيبدؿ ألفاً  َشَلَِٰصَلّٗ  َشَلَِٰصََلْ  4
 بتنوين الفتح, فيبدؿ ألفاً وقفاً  ا٠ََُارِيرّٗ  ٠ََُارِيَرا   15
ِّ٘ ٠ََُارِيرّٗ  ٠ََُارِيَراْ ِ٘ٚ 16  بتنوين الفتح, فيبدؿ ألفاً وقفاً  ٚا 
21  ۡٗ ُٟ َِي َٰٖ ِٟ  َع ِي َٰٖ ۥَع  وكسر الهاء لتصبح مدية, بإسكاف الياء ُٗ
ٞق   21 ق    ِإَوۡشتَۡۡبَ  تنوين الضمبتنوين الكسر بدؿ  ِإَوۡشتَۡۡبَ

 
 

 سورة المرسالت(  77) 
 

 بضم الذاؿ ًراُٛذُ  ُٛۡذًرا 6

ّرَِذۡخ  11
ُ
, مطلقًا: بواو مضمومة بدؿ الهمزة َذۡخ ُِ وُ  أ

 وتخفيف القاؼ
َدۡرَٛة 23 َِ دٍّ  َذ َِ  بتشديد الداؿ ۡرَٛةَذ
َخٞ  33  بزيادة ألف بعد الالـ )بالجمع( ِصَمََٰلَٰخٞ  ِصَمَٰٖ
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 سورة النبأ(  78) 
 

ِّ  َوٌُذَِعخِ  19  األولى بتشديد التاء َعخِ َوٌُذ
ة 25 ةرّٗ ة وََىصٍّ  بتخفيف السين وََىَصةرّٗ
َٰتِ  37 َمََٰن َمََٰنَٰتِ  رٍّبَّ  رٍّّبِ ٱلصٍّ  بضم الباء ٱلصٍّ
ُٚ   ٱلرٍِّنَٰمۡح   37  بضم النوف ٱلرٍّۡظَمَٰ

 
 سورة النازعات(  79) 

 

ءٍِّٛة 10
َ
 بهمزة واحدة مكسورة إٍِّٛة أ

٠ًى 16 ٠َ  ـُ  بحذؼ التنوين ىـُ
18  َٰ َٰ دَزٍّ  دََزّكٍّ  بتشديد الزاي ّكٍّ
ِٜذرُ  45 ِٜذرٞ  ُ٘  بتنوين الضم ُ٘

 
 سورة عبس(  80) 

 

4  ُٝ َه ٍَ هُ  َذَذٜ ٍَ  بضم العين ُٝ َذَذٜ
ىَٰ  6 ىَٰ دَػٍّ  دََػدٍّ  بتشديد الصاد دٍّ
9  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
َٜة 25 ٍّٛة َغَجبۡ

َ
َٜةإِ  خ  ةبكسر الهمز  ٍّٛة َغَجبۡ

 
 سورة التكوير(  81) 

 

ِّ  ُُذَِٖۡخ  9  تاء األولىبتشديد ال َٖۡخ ُُذ
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 سورة االنفطار(  82) 
 

7  َّ َ َّ َذَهدٍّ  َذَهَدل َ  بتشديد الداؿ ل
ث٠ُنَ  9 ث٠ُنَ يُ  دَُسّذِ  بالياء بدؿ التاء َسّذِ

 
 سورة المطففين(  83) 

 

14 ۗٛ ۡٔ  دغاـبترؾ السكت, ول يخفى اإل وصاًل: انَ ثَٔ رٍّ  َرانَ  ثَ
 بضم التاء, وفتح الراء ُف ۡهرَ تُ  َتۡهرُِف  24
ةَ  24 ةُ  ََٛۡضَ  بضم التاء ََٛۡضَ

 
 سورة االنشقاق(  84) 

 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة البروج(  85) 

 

14  َ٠ ُٞ ٠َ  َو ۡٞ  بإسكاف الهاء َو
 

 سورة الطارق(  86) 
 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية

 

 
  عمى( سورة األ 87) 

 

ىَٰ  8  بضم السين ىَٰ لُِٖۡحُۡسَ  لُِٖۡحۡۡسَ
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 سورة الغاشية(  88) 

 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة الفجر(  89) 

 

 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  ۦيَۡۡسِ  يَۡۡسِ  4
15  ٓ َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
15  ِٚ َ٘ ۡزَر

َ
ۦ أ ِٚ َ٘ ۡزَر

َ
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  أ

َدرَ  16 َِ دٍّ  َذ َِ  بتشديد الداؿ رَ َذ
16  ٓ َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
َهَََٰنِ  16

َ
ۦ أ َهَََٰنِ

َ
 : بإثبات ياء زائدة ساكنةوصالً  أ

 
 سورة البمد(  90) 

 

ًَدا 6 ٍّ  ۡلَّ  بتشديد الباء ًداۡلَّ
 

 ( سورة الشمس 91) 

 
 لفاء بدؿ الواوبا ََل َُيَةُف ٌَ  َوََل َُيَةُف  15

 
 سورة الميل(  92) 

 

ىَٰ  7  بضم السين ىَٰ لُِٖۡحُۡسَ  لُِٖۡحۡۡسَ
ىَٰ  10  بضم السين ىَٰ لُِٖۡهُۡسَ  لُِٖۡهۡۡسَ
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 ( سورة الضحى 93) 

 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة الشرح 94) 

 

ا 5  بضم السين )فيهما( ا يُُۡسً ٱُٕۡهُۡسِ  ٱُٕۡهۡۡسِ يُۡۡسً
اٱُٕۡهۡۡسِ  6  بضم السين )فيهما( ا يُُۡسّٗ ٱُٕۡهُۡسِ  يُۡۡسّٗ

 
 

 ( سورة العاديات 100) حتى  ( سورة التين 95) 

 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة القارعة 101) 

 

٠َ ذَ  7 ٠َ ذَ  ُٟ  بإسكاف الهاء ٟۡ
 

 ( سورة العصر 103) و  ( سورة التكاثر 102) 

 ل خالؼ فيها
 

 سورة اليمزة(  104) 
 

 بتشديد الميم مَ ََجٍّ  ََجَمَ  2
 

 ( سورة الفيل 105) 

 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
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 ( سورة قريش 106) 

 

1  ًِ َٰ يَل ًِ  ِۡلِ َٰ  بحذؼ الهمزة ِِلَل
2  ۡٗ ِٟ ِ ٍَٰ ُٗ  إِۦَل ِٟ ِ ٍَٰ  بحذؼ الياء ۥإَِل

 
 ( سورة الكوثر 108) و  ( سورة الماعون 107) 

 ل خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة الكافرون(  109)  
 

6  ِٚ ِٚ  َوَِّلَ دِي  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوَِّل دِي
 

 

 ( سورة النصر 110) 

 ل خالؼ فيها
 

 سورة المسد(  111) 
 

 بضم التاء َۡحٍّةَٕحُ  َۡحٍّةَٕحَ  4
 

 سورة اإلخالص(  112) 
 

٠ًا 4 ٍُ ُْ  ٍُ  بهمز الواو ادً ُْ
 

 ناس( سورة ال 114) و  ( سورة الفمق 113) 

 ل خالؼ فيها
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 قائمة املصادر واملراجع
 تحقي / .غيث الرحمن عمى ىبة المنان: تحريرات الطيبة م (.2115) أحمد  ،ا بياري (1

 .دار الصحابة لمتارث :طنطا .جمال الدين شرح

 المجيد عبد/ تحقي . السبع القراءات في اإلقناع(.  هم1413)  عمي الباذش، أحمد ابن (2
 .القري أم جامعة: مكة. قطامش

 .دار ابن كثير :بيروت. 3ط .صحيح البخاري. ( م1987)  محمد إسماعيل، البخاري (3

 . مكة5ط المرام. بموغ من األحكام توضيح م (.2113الرحمن )  عبد ا البسام، عبد (4
 المكرمة: مكتبة ا سدي.

 .دار الكتاب العربي :بيروت .الجامع الصحيح لمترمذي .د.ت ( ) محمد عيسى ،الترمذي (5

 القراءات في النشر طيبة شرح هم (.1421)  -الناظم ابن-محمد  ابن الجزري، أحمد (6
 .العممية الكتب دار: . بيروت2مهرة. ط . تحقي / أنسالعشر

 . تحقي / أحمدالعشر القراءات في التيسير تحبيرهم (. 1421ابن الجزري، محمد محمد )  (7
 الفرقان. القضاة. عمان: دار مفمح محمد

بيروت: دار الكتب . القراء طبقات في النياية غايةهم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (8
 العممية.

. 5ط. متن الدرة المضية في القراءات الثالثهم (. 1433ابن الجزري، محمد محمد )  (9
 .مكتبة المورد: القاهرة. محمد تميم الزعبيقي / تح

 محمد . تحقي / عميالعشر القراءات في النشرهم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (11
 الكبرى. التجارية الضباع. القاهرة: المطبعة

 .بتحرير حرز األماني الفتح الرحماني شرح كنز المعانيه (. 1436الجمزوري، سميمان )  (11
 . الرياض: دار ابن القيم لمنشر والتوزي .3. طزا  موسىعبد الر تحقي / 

 بيروت: دار الجميل. .العالمين رب عن الموقعين أعالم .الجوزية، محمد ) د.ت ( قيم ابن (12

 المكية . مكة: المكتبة4. طالكريم القرآن قراءة أحكامم (. 1999)  خميل الحصري، محمود (13
 اإلسالمية. البشائر دار -

: القاهرة. السبيل الميسر في قراءة اإلمام أبي جعفر(.  ه 1425)  لخمي الحصري، محمود (14
 .سنةال مكتبة

 العال . تحقي / عبدالسبع القراءات في الحجةهم (. 1411)  خالويه، الحسين أحمد ابن (15
 الشرو . . بيروت: دار4مكرم. ط سالم
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ي / عمر تحق .حل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات .) د.ت (محمد  ،الخميجي (16
 .دار أضواء السمح :الرياض .عبد القادر

 وأصول والرواة القراء أسماء عمى المنبية األرجوزة(.  هم1421)  عثمان عمرو الداني، أبو (17
. الجزائري مجقان بن محمد/ تحقي . والدالالت بالتجويد الديانات وعقد القراءات
 .والتوزي  لمنشر الم ني دار: الرياض

 الكتاب . بيروت: دارالسبع القراءات في التيسيرهم (. 1414)  مانعث عمرو الداني، أبو (18
 العربي.

 . تحقي /المشيورة السبع القراءات في البيان جامعهم (. 1426عمرو عثمان )  الداني، أبو (19
 .العممية الكتب دار: الجزائري. بيروت صدو  محمد

. األمصار أىل احفمص مرسوم معرفة في المقنعهم (. 1431)  عثمان عمرو الداني، أبو (21
 التدمرية. دار :الرياض الحميد. حسن بنت نورة /تحقي 

. وجل عز اهلل كتاب في واالبتدا الوقف في المكتفى هم (.1417)  عثمان عمرو الداني، أبو (21
 .الرسالة مؤسسة: . بيروت2المرعشمي. ط الرحمن عبد يوسح تحقي /

تحقي /  .عشر األربعة بالقراءات شرالب فضالء إتحافهم (. 1417الدمياطي، أحمد البنا )  (22
 ا زهرية. الكميات مكتبة - الكتب عالمالقاهرة: إسماعيل.  محمد شعبان

 . تحقي /واألعصار الطبقات عمى الكبار القراء معرفةهم (. 1418أحمد )  الذهبي، محمد (23
 .العممية الكتب دار: عباس. بيروت صالح و ا رناؤوط شعيب و معروح بشار

 . الرياض: مكتبة المعارح لمنشر والتوزي .التطبيق الصرفيم (. 1999دم ) الراجحي، عب (24

ا ف اني.  . تحقي / سعيدالقراءات حجةهم (. 1418زنجمة )  بن الرحمن عبد زرعة، أبو (25
 الرسالة. . بيروت: مؤسسة5ط

 محمد مولي/ تحقي . القصيد شرح في الوصيد فتح(.  هم1423)  محمد ، عميالسخاوي (26
 .الرشد مكتبة: الرياض. لطاهريا اإلدريسي

 جامع الخيرات في تجويد وتحرير أوجو القراءات. ه (.1428عمي )  إبراهيم، السمنودي (27
 القاهرة: وزارة ا وقاح والشؤون اإلسالمية. .تحقي / ياسر إبراهيم المزروعي

 جووو  األماني حرز المسمى الشاطبية متنهم (. 1431الرعيني )  فيرم بن الشاطبي، القاسم (28
. دمش : دار 5الزغبي. ط تميم محمد تحقي / .السبع القراءات في التياني

 ال وثاني لمدراسات اإلسالمية.

 محمود أحمد/ تحقي . السبع القراءات في النفع غيث(.  هم1425)  محمد الصفاقسي، عمي (29
 .العممية الكتب دار: بيروت. الحفيان
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محمد خمح . تحقي / القراءة أصول بيان في اإلضاءةهم (. 1421الضباع، عمي محمد )  (31
 الحسيني. القاهرة: المكتبة ا زهرية لمتراث.

 عمان. .إتباع األثر في قراءة أبي جعفر .ه (1428ضمرة، توفي  )  (31

. إمالء ما َمنَّ بو الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاتهم (. 1389)  عبد ا، العكبري (32
 .دار الكتب العمميةبيروت: 

 . تحقي / عادلالسبع القراءات عمل في الحجةهم (. 1428، الحسن ) أبو عمي الفارسي (33
المعصراوي. بيروت: دار الكتب  عيسى أحمد و عوض عمي و الموجود عبد

 العممية.

تحقي / أسامة . المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية(.  د.ت)  ُمالَّ عمي القاري، (34
 .دار ال وثاني لمدراسات القرآنية: عطايا. دمش 

 المنتيي المقرئ وتذكار المبتدئ القارئ سراجهم (. 1373عثمان )  بن القاصح، عمي ابن (35
: الضباع. القاهرة . تحقي / عميالتياني ووجو األماني حرز منظومة شرح
 .الحمبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة

قيوم . تحقي / عبد ال2. طالدرةاإليضاح لمتن هم (. 1434القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (36
 السندي. مكة: المكتبة ا سدية.

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة هم (. 1429القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (37
. تحقي / صبري رجب ُكَريِّم. القاهرة: دار السالم من طريقي الشاطبية والدرة

 لمطباعة والنشر.

: طنطا. م الجامع لقراءة اإلمام نافعشرح النظ(.  هم1425)  عبد الفتاح عبد ال ني ،القاضي (38
 .مكتبة تاج

 القراءات في الشاطبية شرح في الوافيهم (. 1421القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (39
 . جدة: السوادي لمتوزي .5ط .السبع

إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع (.  هم1424)  خميل محمد ،القباقبي (41
 .عمار دار: ا ردن. كريش خالد أحمد/ تحقي . عشر

، جنة المشتاق في تفسير كالم الممك الخالقم (. 2119)  عبد الرحمن بن محمد ،القماش (41
 . د.م.المعروح بم الحاوي في تفسير القرآن الكريم

القاهرة:  .العشر القراءات توجيو في البشر طالئعهم (. 1427الصاد . )  قمحاوي، محمد (42
 العقيدة. دار
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 وحل مشكالت شرح في النمير والعذب النثير الدر(.  هم1411)  محمد احدالو  عبد، المالقي (43
. الداني سعيد بن عثمان عمرو ألبي التيسير كتاب عمييا اشتمل مقفالت
 .والنشر لمطباعة الفنون دار: جدة. المقري أحمد ا عبد أحمد/ تحقي 

ضيح.  / شوقي. تحقي القراءات في السبعةهم (. 1411موسى )  بن مجاهد، أحمد ابن (44
 المعارح. . القاهرة: دار2ط

 وعمميا السبع القراءات وجوه الكشف عنهم (. 1414محمد )  طالب، أبو أبي بن مكي (45
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.3. تحقي / محي الدين رمضان. طوحججيا

 .دار صادر :بيروت .لسان العربد.ت (. )  محمد جمال ،منظور ا فريقيابن  (46

سبي   /تحقي . المبسوط في القراءات العشر م (.1981)  أحمد، بورىبن ِمْهران النيساا (47
 .مجم  الم ة العربية: دمش . حمزة حاكيمي

. تحقي / البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترةهم (. 1429النشار، عمر زين الدين )  (48
 أحمد عيسى المعصراوي. قطر: وزارة ا وقاح والشؤون الدينية.

 . تحقي / مجديالعشر القراءات في النشر طيبة شرح هم (.1424محمد )  حمدالنَُّوْيري، م (49
 .العممية الكتب دار: باسموم. بيروت محمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                                                 353      

 

 

 
 

                                        
 
 

 
 

                                        

 الفهارس                                                  

 

               

                                       

 فهرس احملتىيات                                        

 
 

                                        
                                               

         



 فهرس محتويات قراءة أبي جعفر المدني                                                      الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 354      

 

 

 فهرس احملتىيات
 رقم الاصفحة                                              املىضىع   

 2معلومات طبعة الكتاب ............................................................. 
 3البسملة ........................................................................... 

 4.............................................. آية قرآنية ............................
 5حديث ............................................................................ 
 6اإلىداء ............................................................................ 

 7................................................. .... تقدًن الدكتور: عبد الرٛتن اٞتمل
 9...........................................................  تقدًن الشيض: سعيد زعيمة
 11.........................................................  تقدًن الشيض: ٚتاؿ القرش

 11................................................ مقدمة ...........................
 14استهالؿ ......................................................................... 

 16..........................................................   أىم ما دييل ىذا الكتاب
 17، ومنهجية وضوابط الدورة ...... يف اٟتلقات القرآنيةأىداؼ تدريس قراءات القرآف الكرًن 

 18ا١تنهجية ا١تتبعة يف الكلمات الفرشية ................................................. 
 19التعريف باإلماـ أيب جعفر ......................................................... 

 21........................................................ ترٚتة اإلماـ ابن ورداف .....
 22ترٚتة اإلماـ ابن ٚتاز .............................................................. 

 22..........................................................  طرؽ أيب جعفر يف القراءة
 23........................................................... ... قراءة أيب جعفرسند 

 24..............................................  قراءة أيب جعفرأصوؿ  -القسم األوؿ 
 24باب ا١تد والقصر .................................................................. 

 25...............................  ا١تد ا١تخالف لإلماـ حفص مذىب اإلماـ أيب جعفر يف
 27باب ميم اٞتمع ................................................................... 



 فهرس محتويات قراءة أبي جعفر المدني                                                      الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 355      

 

 

 29باب ىاء الكناية .................................................................. 
 33....................................................... .......... باب ىاء الضمَت

 33.................................................  باب أحكاـ النوف الساكنة والتنوين
 36....................... .............................................. السكتباب 

 37....................................................... باب ا٢تمل ا١تفرد ...........
 37....................... .................................. ا٢تمل ا١تفرد الساكن -أواًل:
 41........................................  ا٢تمل ا١تتحرؾ ) ا١تتوسط ( بعد ساكن -ثانياً:
 42....................... ............................ رؾ بعد متحرؾا٢تمل ا١تتح -ثالثاً:

 48......................................................  باب ا٢تملتُت من كلمة واحدة
 51..........................................................  فصل يف االستفهاـ ا١تكرر

 53...........................................................  لمتُتباب ا٢تملتُت من ك
 53.........................................................  ا٢تملتاف ا١تتفقتاف يف اٟتركة

 53.......................................................  ا٢تملتاف ا١تختلفتاف يف اٟتركة
 55........................................  حركة ا٢تملة إىل الساكن الذي قبلهاباب نقل 

 57..................................................................... اإلدغاـ باب 
 61...............................................................  العالقة بُت األحرؼ

 61....................................  ستخراج عالقة حرفُت مع بعضهما البعضكيفية ا
 63...................................................................  اإلدغاـ الصغَت

 64.................................................... ................ كبَتاإلدغاـ ال
 65.............................................................  اء الساكنُتحكم التق

 65..............................................................  األلفات السبعةباب 
 67................................................................  الفتح واإلمالةباب 

 69.................................................................  ـو ا٠تطباب مرس
 71...............................................................  ياءات اإلضافةباب 
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 161سورة إبراىيم .................................................................... 
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 218................................................... سورة لقماف .................
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 255سورة نوح ...................................................................... 
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 266سورة التكاثر ، العصر ، ا٢تملة ، الفيل ، قريش ، ا١تاعوف ............................ 

 267ناس ................ سورة الكوثر ، الكافروف ، النصر ، ا١تسد ، اإلخالص ، الفلق ، ال
 268الكلمات الفرشية فقط ...........................................  –القسم الثالث 

 269فرش سورة الفاٖتة ، البقرة ........................................................ 
 273................. فرش سورة آؿ عمراف ...........................................

 275فرش سورة النساء ............................................................... 
 277فرش سورة ا١تائدة ................................................................ 

 279................ فرش سورة األنعاـ ...............................................
 283فرش سورة األعراؼ ............................................................. 
 286فرش سورة األنفاؿ .............................................................. 

 287............ فرش سورة التوبة ....................................................
 289فرش سورة يونس ................................................................ 
 291فرش سورة ىود ................................................................. 

 293.... فرش سورة يوسف ...........................................................
 296فرش سورة الرعد ................................................................ 
 297فرش سورة إبراىيم ............................................................... 
 298 فرش سورة اٟتجر ...............................................................

 298فرش سورة النحل ............................................................... 
 311فرش سورة اإلسراء .............................................................. 
 311فرش سورة الكهف .............................................................. 

 313ش سورة مرًن ................................................................. فر 
 315فرش سورة طو .................................................................. 
 317فرش سورة األنبياء ............................................................... 

 318ورة اٟتج ................................................................. فرش س
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 319فرش سورة ا١تؤمنوف .............................................................. 
 311فرش سورة النور ................................................................. 

 311ة الفرقاف ............................................................... فرش سور 
 312فرش سورة الشعراء .............................................................. 
 314فرش سورة النمل ................................................................ 

 315لقصص ............................................................. فرش سورة ا
 317فرش سورة العنكبوت ............................................................ 
 318فرش سورة الرـو ................................................................. 

 319السجدة ..................................................... فرش سورة لقماف ، 
 319فرش سورة األحلاب ............................................................. 
 321فرش سورة سبأ .................................................................. 

 322..................................................... فرش سورة فاطر ، يس .....
 323فرش سورة الصافات ............................................................. 
 324فرش سورة ص .................................................................. 

 325............................................... فرش سورة اللمر ..................
 326فرش سورة غافر ................................................................. 
 327فرش سورة فصلت ............................................................... 

 328........................................ فرش سورة الشورى ......................
 328فرش سورة اللخرؼ .............................................................. 
 331فرش سورة الدخاف .............................................................. 

 331................................... فرش سورة اٞتاثية ............................
   ..................................................331فرش سورة األحقاؼ ، ٤تمد 

 332فرش سورة الفتح ، اٟتجرات ..................................................... 
 332.......................... فرش سورة ؽ ، الذاريات ..............................

 333فرش سورة الطور ، النجم ........................................................ 
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 334فرش سورة القمر ، الرٛتن ، الواقعة ................................................ 
 335......................... فرش سورة اٟتديد ......................................

 336فرش سورة اجملادلة ، اٟتشر ، ا١تمتحنة ............................................. 
 337فرش سورة الصف ، اٞتمعة ، ا١تنافقوف ، التغابن .................................... 

 338.......................... فرش سورة الطالؽ ، التحرًن ...........................
 339فرش سورة ا١تلك ، القلم ، اٟتاقة ................................................. 
 341فرش سورة ا١تعارج ، نوح ، اٞتن .................................................. 

 341............................. فرش سورة ا١تلمل ، ا١تدثر، القيامة ....................
 342فرش سورة اإلنساف ، ا١ترسالت ................................................... 

 343......................................  التكوير،  عبس،  النازعاتفرش سورة النبأ ، 
 344طارؽ ، األعلى .............. ، ا١تطففُت ، االنشقاؽ ، الربوج ، ال االنفطارفرش سورة 

 345فرش سورة الغاشية ، الفجر ، البلد ، الشمس ، الليل ............................... 
 346فرش سورة الضحى ، الشرح ، التُت ، العلق ، القدر ، البينة، الللللة ، العاديات ........ 

 346.................................  فرش سورة القارعة ، التكاثر، العصر، ا٢تملة ، الفيل
 347فرش سورة قريش ، ا١تاعوف ، الكوثر ............................................... 
 347فرش سورة الكافروف ، النصر ، ا١تسد ، اإلخالص ، الفلق ، الناس ................... 

 348.................................. ......................... قائمة ا١تصادر وا١تراجع
 353فهرس احملتويات ................................................................. 
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